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Ist PART.

Vocabulary, Woordenboek.

The definite article in Dutch for Masculine and
Feminine is W, for the Neuter "hel"

,
the plural

for all three Genders "de". The indefinite article

for Mascul. and Neuter is
u
een", for the Feminine

1. Time and
Seasons.

The time

the season

the spring
the summer
the autumn
the winter

the year
the leap-year
a century
a month
the week

1 . Tijd en Saizoenen.

De tijd

de lente

de zomer
de herfst

de winter

het jaar
het schrikkeljaar

de eeuw ^~*

eene maand
de week

Van derHarlen, Dutch and English Dialogues. 1



the day



the darkness

the shade

the rainbow

the heat

the warmth
the cold

the thunder

the lightning
the clouds

the storm

the wind
the rain

the hail

the snow
the frost

the ice

dew
the fog
the river

the stream

the brook

the lake

the sea

^he tide

the island

the shore

the mountain
the hill

the valley
the meadow
the field

the forest

de donkerheid f.

de schaduw f.

de regenboog
de hitte f.

de warmte f.

de koude f.

de donder

het weerlicht, blixem

de wolken

de storm

de wind
de regen
de hagel
de sneeuw f.

de vorst f.

het ijs

de dauw
de mist, de nevel

de rivier f.

de stroom

de beek f.

het meer
de zee, f. het meir

de tij

het eiland

het strand

de berg
de heuvel

het dal

jteJMMMl
de weide f.

hei-veld
het bosch, het woud



3. Stones and



the boy
the girl

the bachelor

m old man
an old woman
the life

the de th

the body
the head

the chest

the skull

the brain

the hair

the face

the forehead

the eye
the eyebrows
the ear

the nose

the mouth
the lips

the teeth

the beard

the tongue
the chin

the breath

the voice

the cheek

the neck

the throat

the shoulders

the back

de jongen
de meisje
de vrijer

de grijsaard

eenf oude vrouw
het leven

de dood

het likchaam

het hobfd

de borst

de schedel

het brein

het haar

het aangezicht
het voorhoofd

de oog
de weukbrauwen
de oor

de neus

de mond
de lippen
de tanden

de baard

de tong
de kin

de adem
de stem

de wang
de hals

de keel

de schouders

de rug



the arm



the stepbrother
the sister

the father in law

the mother in law

the son in law

the brother in law

the sister in law

the grandfather
the grandmother
the grandson
the uncle

the cousin

the aunt

the nephew
the niece

the marriage
the wedding
the widow
the widower
the guardian
the orphan

6. The Town.

The town
the environs

the town house

the post office

the exchange
the theatre

the church

the palace

de stiefbroeder

de zuster

de schoonvader

de schoonmoeder
de schoonzoou

de schoonbroeder

de schoonzuster

de grootvader
de grootmoeder
de kleinzoon

de oom
de neef

de tante

de neef

de nicht

het huwelijk
de bruiloft

de weduwe
de weduwenaar
de beschermer

een wees

6. DeStad.

De stad

de omstrekeu

de huis

het postkantoor
de beurs

het theater

de kerk

het paleis
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the square
the market place
the bank
the gate
the street

the pavement
the lamps
the prison
the railway
the railway -station

the train

the cab

the hotel

the tavern

the dining room
the shop
the bridge
the apothecary's shop
the bookseller's shop
the police-office

de plaats

de markt

de bank
de poort
de straat

het plaveisel
de lamps
de gevangenis
de spoorweg
de station

de trein

de wagen
het hotel

het wijnhuis
de eethuis

de winkel

de brug f.

de apotheek
de boekwinkel

de policie

7. Parts of the

House.

The building
the house

the door

the gate
the gate way
the bell

the key
the lock

7. De Deelen van
het huis.

Het bouwen
het huis

de deur

de poort
de poortweg
de bell, de klok

de sleutel

het slot
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10

the soil



11

the elephant
the fox
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the peacock
the raven

the snipe
the swan
the carp
the eel

the herring
the lobster

the oyster
the pike
the perch
the salmon

the trout

de pnauw
de raaf

de snip
de zwaan
de karper
de aal

de baring
de zeekreeft

de oester

de snoek

de baars

de zalm

de forel.

11. Reptiles and
Insects.

The snake

the crocodile

the beaver

the frog
the toad

the leech

the ant

the bee

the butterfly
the caterpillar

the fly

the spider
the snail

the worm

1 1 . Kruipend Ge-
dierte en Insecten.

De slak

de krokodil

de bever

de kikvorsch

de padde
de bloedzuiger
de mier

de bij

de kapel f.

de rups
de vlieg f.

de spin f .

de slak

de worm
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the wasp
the flea

12. Dress.

The clothes

the coat

the great- coat

the dress-coat

the trousers

the collar

the sleeves

the facings
the lining
the pocket
the buttons

the button-holes

th" cloak

the morning gown
the slippers
the drawers

the stockings
the shirt

the braces

the waistcoat

the shoe

the boot

the heel

the sole

the boot-jack
the hat

the cap

de wesp
de vloo.

12. De Kleeding

De kleeding
de rok

de jas
de frak

de broek f.

de kraag
de mouwen
de opslag
de voering
de zak

de knopen
de knoopsgaten
de mantel

de nachtrock

de muilen f.

de onderbroek f.

de kousen

het hemd
de broeksband

het lijfje

de schoen

de laars

de hiel
,
hak

de zool

de laarzenknecht

de hoed

de muts



the gloves
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the coffee-pot
the sugar-basin
the teaspoon
the dish

the plate
the table-cloth

the napkin
the glass
the bottle

the salt-cellar

the corkscrew

the basket

the trunk

the scissors

the tongs
the broom
the knife

the fork

14. Dishes.

The food

the victuals

the meal

the breakfast

the luncheon

the dinner

the supper
the bill of fare

the dining-room
the bread

the roll

de coffijkan

de suikerdoos

de theelepel
de schotel

het bord, tafelbord

het tafellaken

het servet

het glas
de flesch

het zoutvat

de kurketrekker

de korf

de koffer

de schaar

de tang
de brem
het mes
de vork, de gaffel

14. Spijzen.

De spijs

de levens middelen

de maaltijd
het ontbijt

het tweede ontbijt

het middagmaal
het avxmdeten

de keukenceel

het ordinal-is

het brood

het wittebrood



the cake
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the salad

the potatoes
the mustard

the pepper
the salt

the sugar
the oil

eggs
the cheese

the gruyere
the dessert

the fruit

de salade

do aardappelen
de mosterd

de peper
het zout

de zuiker

de olie

eien

de kaas

de zwitsersche kaas

het dessert

het fruit , ooft

15. Becerages.

A glass of water

the tea

the cup of tea

the coffee

the chocolate

the punch
tin 1 ruin

the brandy
the beer

the milk

the lemonade
the ice

the wine

the port
the sherry
the claret

15. De Dranken.

Een glas water

de thee

de kopje thee

de kofn'e

de chocolade

de punch
de rum
de braiidewijn
het bier

de melk

de limonade

het ijs

<le \vijn

de portwijn
de xereswijn
de bordeauxwijn

Van der Harlen, Dutch and English Dialogues.
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the champagne
the hock

16. Furniture.

<fe champagne wijn
de rijnsche wijn.

16. Hitisraad.

The furniture
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17. Plants, Fruits

and Garden.
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the pear



21

Marclh



22

the high-road
the rail-road

the station
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the port
the shore
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Physic

Chemistry

Philosophy
the learned

the student

the divine

the lawyer
the physician
the doctor

the surgeon
the university
the lecture

the college
the vacations

the teacher

the lesson

the pupil
the language
the teacher oflanguages
the music

the music-master

the dancing
the dancing-master
Mathematics

the drawing
the book

the library

the librarian

the bookseller

Art

the artist

the apprentice

De natuurkunde
de scheikunde

de wijsbegeerte
de geleerde
de student

de godgeleerde
de rechtsgeleerde
de geneesheer
de doctor, arts

de heelmeester

de universiteit

de voorlezing
de hoogeschool
de vacantie

de leeraar

de les

de kweekeling
de taal, de sprnak
de taalmeester

de muziek

de muziekmeester

het gedans
de dansmeester

de wiskunde

de teekening
het boek

de boekerij, f.

de bibliothecaris

de bookverkooper
de kunst

de kunsteuaar

de leerjongen
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the painter
the engraver
the sculptor
the architect

the musician

the singer
the actor

de schilder

de plaatsnijder
de beeldhouwer

de bouwmeester

de toonkunstenaar.

de zanger, zinger
de tooneelspeler

24. Writing. 24. Het Schrijven.

The paper
the writing-paper
the writing
the blotting-paper
the sheet

the pen
the steel-pen
the penknife
the inkstand

the ink

the pencil
the scissors

the seal

the sealing-wax
the wafer

the ruler

the letter

the note

the envelope
the card

the date

Het papier
het schrijfpapier
het geschrift
het vloeipapier
het blad

de pen
de staalpen
het pennemes
het schrijfkistje

de inkt

de penseel
de schaar

het zegel
het lak

de ouwel

de liniaal

de brief

de brief) e

de omslag
het visiteknrtje

de datum
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the direction



27

the Dutchman



28

the voice
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knowledge
stupidity

conscience

imagination

fancy
the idea

the notion

sleep
the dream
the belief

love

hatred

admiration

fear

hope
the despair
the joy
the gladness
the sadness

tin- patience

inpatience

nvy
anger

pk'usnre
doubt

tin- wish

less

cowardice

uty
shame

mercy

de kennis

de domheid
het geweten

de verbeeldiug

het denkbeeld

het begrip
de slaap
de droom
het geloof
de liefde

de haat

de bewoudering
de vrees

de hoop
de wanhoop
de vreugde
de blijdschap
de treurigheid
het geduld
het ongeduld
de nijd
de gramschap
het vermaak
de twijfel

de wensch
de stontheid

de lafhartigheid
de schroomachtigheid
de schaamte

het medelijden
de barmliartigheid
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character



31

tlie crown-prince



the cash book
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Seventeen



34

31 . Ordinal Num-



35

the seventieth

the seventy-sixth
the eightieth

the eighty-seventh

the ninetieth

the ninety- eighth
the hundredth

the twohundredth

the ninehundredth

the thousandth

the tenthousandth

the last but one

the last

de zeventigste
- zes en zeventigate
-

tnchtigste
- zeven en tachtigste
-

negentigste
- negen en negentigste
- honderdste
- twee honderdste
- negen honderdste
- duizendste
- tien duizendste
- voorlaatste
- laatste

32. Collective lum-
bers.

A pair (a brace)
a dozen

a score

Firstly

Secondly

Thirdly
The first time

The second time

Once
Twice
Three times

Ten times

Singly

Only once

Double, twofold

32. Verzamelend*
Getalien.

Een paar
een dozijn

een twintigtel
in de eerste plants

in de tweede plants

in de derde plaats

de eerste mnnl

de tweede maal

eenmnnl

tweemal
driemanl

tienmnnl

eenvoudig
een eenigmanl
dubbeld

a*
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Threefold



37

Rough



38

34. Verbs.

To eat Eten

to breakfast ontbij-
ten

to dine middagmaal
houden

to sup des avonds eten

to drink drinken

to go to bed . 4e- bed

gaan
to be tired moegfc

zijn

to be sleepy slaperig

zijn

to dream droomen

to awake opwekken
to wash wasschen

to comb kammen
to brush afborstelen

to go gaan
to walk wandelen

to go out uitgaan
to arrive aankomen
to return - wederkeeren
to meet ontmoeten

to go up opstijgen
to go down ondergaan
to set out vertrekken

to take a walk gaan,
treden

34. Werkwoorden.

To speak Spreken
to say zeggen [ren
to converse verkee-

to express uitdrukken

to explain uitlegen
to tell zeggen
to call roepen
to laugh lachen

to weep weenen
to pray bidden

to excuse ontschul-

digen
to deny loochejien
to understand begrij-
to think denken pen
to believe gelooven
to know weten

to write schrijven
to read lezen

to pronounce uit-

spreken
to learn leeren

to translate -^overzetteir

to recollect -r- zich be-

zinnen

to forget vergesen
to promise beloven

to expect voorwach-

ten
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to ride out rijden to recommend aau-

bevelen

to receive ontvangen to order linotuiim

to send zenden to furnish leveren

to buy koopen to sell verkoopen
to pay betalen to reply antwoorden

<R*AJU*.



ir PART.

Idiomatic Phrases.

i.

Pray tell me.

Please to tell me.

If you will be so good.
If you please.

With your permission.
I beg your pardon.
I want to ask you a

favour.

I have to ask a favour

of you.
You would oblige me.

I beg you for it.

If you please.

Willingly.

Why not?

Very willingly.
It gives me great plea-

sure.

I am glad of it.

I am glad to be useful

to you.

Zeg mij&ls hetU belieft.

Zij zoo goed mij te

zeggen. [wilt.

Indien gij zoo goed zijn

Als het U belieft.

Met Uw verlof.

Ik vreegtlom vergeving.
Wilt gij mij eene gunst

bewijzen.
Ik verzoek U om eene

gunst. [ten.

Gij zoudt rnij verplich-
Ik bid er U om.

Als het U gelieft.

Gaarne.

Waarom met?
Zeer game.
Het verschaft mij veel

genoegen.
Het verheugt mij.

Ik verheug mij U van

dienstte kunnenzijn.
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Depend upon me. Vertrouw op mij.
Will you do me the fa- Vergun mij ; welt gij mij

vour ?

I consent.

de guust bewijzen?
Ik stem er in toe.

I have no objection to it. Ik ben er niet tegen.
I thank you. Ikbedenk \ .

I accept it with thanks. Ik neem hetin dank aan.

2.

You are too kind.

May I ask ?

Have the kindness.

Be so kind.

Do you understand?

I do not understand it.

That is a matter of

course.

With pleasure.
With many thanks.

I am at your service.

Yes indeed.

Alas no !

On the contrary.
It is no mutter.

Ir matters not.

It is not worth speaking
about.

Gij zijt zoo goed.

Mag ik vrageu ?

Hebt de goedheid.

Zijt zoo goed. [gij ?

Versteet gij? begrijpt
Ik versta het, ik begrijp

het niet.

Dat spreekt van zelf.

Met genoegen.
Met velen d:mk.

Ik ben tot r\vrii dienst

gereed.

Ja, waarlijk.

Och, nct'ii! Ih'leesneen!

In tr.-'

Het komt cTiiirt paan.
Ilrt doft -r DJ

lift is dc in.M-iii' niet

waardijr. cm er over

tc spreken.
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Let me alone.

I am sorry for it.

It gives me great pain.

Excuse me !

Pardon me!
- I beg pardon.

Leet mij in rust.

Het spijt mij ;
het doet

mij leed.

Het doet mij zeer leed.

Verschoon mij.

Vergeef mij.

Ik vreeg om verge ding.
Be not angry with me. Zijt niet boos op mij.

3.

Without ceremony.
Do not stand upon ce-

remony.
You are welcome.

You have no cause.

It is impossible for me.

It will not do.

It cannot be done.

It is quite impossible.
It is not in my power.

I am very sorry.

But I cannot do it.

I am sorry.

It is very unpleasant to

me.

It is not my fault.

It does not depend upon
me.

It will not do.

Zonder complimenten.
Maak geene compli-

menten.

Gij zijt welkom.
Er besteet gene rede.

Het is mij onmogelijk.
Dat gaat niet aan.

Hetkannietgeschieden.
Het is ondoenlijk.
Het hangt van mij niet

af.

Het spijt mij.

Maar ik kan het niet

Het doet mij leed. [doen.
Het is zeer onaange-

naam.

Ik kan het niet helpen.
Het is niet in mijne

macht.

Het geet niet aan.
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It cannot be.

It does not concern me.

It is not my business.

What is that to me '?

Let it be.

Do not be vexed at it.

It is very vexatious.

It is very unpleasant to

me.

Het kan niet : 'In.

Het gaat mij ni.'t a an.

Het raakt mij nit-r.

Wat gaat mij dat aan.

Het zij zoo.

Zijt er niet boos over.

Het is zeer spijtii:

Het is mij zeeronaange-
uaam.

4.

It is true.

Is it true?

It cannot be

It is not possible.

It is a falsehood.

It is a calumny.
It is false.

It is wrong.
It is indeed true.

It is quite right.

It is the whole truth.

It is proved.
It is a fact.

This news is not true.

Upon my honour.

I assure you.
As sure as I live.

You may depend upon
it.

Het is waar.

Is het waar?
Het kan niet zijn.

Het is niet mogelijk.
Hetiseene onwaarheid.

Het is kwaadspreken-
Het is onwaar. [lieid.

Het is verkeerd.

Het is indmlaad waar.

Het is volkomen waar.

Het is de zuidere waar-

Het is bewezen. lieid.

Het is eene daad/aak.

Deze nieuwstijding is

onwaar.

Eerlijk ; op mijne eer.

Ik verzeker I .

Zoo waar als ik 1.

Gij kunUT staat opma-
keu.
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You will make me be- Gij wilt het mij wijs
lieve it.

There is nothing in it.

Is it possible?
Can it be possible?
Are you in earnest?

maken.
Er is iiiets van aaii.

Is het mogelijk ?

Kan het mogelijk zijn?
Meent gij het waarlijk?

5.

Do you speak seriously?
Are you not mistaken?

In fact.

Truly.
Indeed.

Be assured of it.

You may believe me.

It is a story.

You joke.
You jest.

I doubt it.

I cannot believe it.

I scarcely believe it.

I can assure you of it.

My brother is witness.

My friend can testify it.

You are right.

Do you think you are

right?

Spreekt gij in ernst ?

Bedriegt gij U niet?

Waarlijk; in der daad.

Wezenlijk.
Zoo. waarlijk.

Zijt er van verzekerd.

Gij kunt mij gelooven.
Het is een verdichtsel.

Gij schertst.

Gij spot er mede.

Ik twijfel er aan.

Ik kan het niet ge-
looven.

Ik geloof het iiaauwe-

lijks.

Ik kan het U verze-

keren.

Mijn breeder is getuige,

Mijn vriend kan hot

betuigen.

Gij hebt gelijk.

Gelooft gij dat gij ge-

lijk hebt?
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You are wrong. Gij hebt ong<
T

You are mistaken. Gij vergist U.

I think you are mis- Ik geloof dat gij U ver-

taken. gist.

Every one will tell it ledereen zal het U
you. zeggen.

The whole world knows De geheele wereld weet
it. het.

It is undoubted. Het is ongetwijfeld.

6.

Nobody doubts it.

The whole story is non-

sense.

What do you say ?

What do you wish to

say?
You were pleased to say.
It is incredible.

It is inconceivable to me.

You have been imposed

upon.
It is unheard of.

It is beyond my con-

ception.
I cannot understand

that.

I cannot comprehend it.

I have no notion of it.

Niemand twijfeld er

aan.

De gansche geschiede-
nis is gekheid.

Wat zegt gij '?

Wat wilt gij zeggen ?

Gij wildet zeggen.
Het is ongeloofelijk.

Het is mij onbegrijpe-

lijk.

Men heeft U bedrogen.

Het is ongehoord.
Het gaat mijn verstand

te boven.

Ik kan dat met be-

grijpen.
Ik kan het met vatten.

Ik kan het mij niet

voorstellen.
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You cannot imagine. Gij kunt U niet ver-

beelden.

What is to be done ? Wat is er aan te doen ?

What do you intend to Wat denkt gij te doen ?

do?

I do not know. Ik weet het niet.

I have not made up my Ik ben het nog niet met
mind yet. mij zelve eens.

I shall reflect on it. Ik zal er over denken.

What do you think of Wat denkt gij er van?
it?

What do you say to the W^at is Uwe meening
matter ? daaromtrent ?

I can say nothing. Ik kan er niets over-

zeggen.
It is a vain talk. Het is een valsch ge-

rucht.

It is a report. Het is een praatje.

7.

No such thing. Daar is niets van aan.

What do you advise Wat raad gij mij te

me to do? doen?
How is it to be reme- Hoe kan het verholpen

died? worden?
What is your opinion ? Welke is Uwe meening ?

Wait a moment. Wacht een oogenblik.

w;ii ,r * t Q I Wiltgijopmijwachten?win \ ou wait lor me \ [ T*TMA T A
-

\ Wiltgij my verwachten?
Remain here until I re- Blijf hier, tot dat ik

turn. terug keer.

Do not go away. Ga net weg.
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When shall yon return?

Do return soon.

I have business to do.

I am going to town.

Whither are you going?
Whence do you come ?

I come from the theatre.

Who knocks?

Come in.

What does it mean?
What do you mean?
What do you mean by

it?

I shall go home.

I am at home.

Approach.
Do not stir.

Wanneer keert gij we-
der?

Kom spoedig terug.
Ik heb bezigheden te

verrichten.

Ik ga naar de stad.

Waar gaat gij naar toe?

Waar konit gij van

daan ?

Ik kom van der schouw-

burg.
Wie klopt daar?

Kom binnen.

Wat beteekend het?

Wat meent gij ?

Wat verstaat gij daar-

door?

Ik zal naar Iniis gaan.
Ik ben te huis.

Kom nader.

Beweeg U niet.

8.

What do you desire?

What do you want?

Speak.

Speak out!

Answer me.

What did you ask ?

Be gone.
Be silent.

Wat verlangt gij ?

Wat wilt gij liebben?

Spreek.

Zeg Uwe meening.
Antwoord mij.

Wat vrorirt ur ij

Maak I" met de voeten!

Zwijgl
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I am not well.

Are you unwell?

What is the matter with

you ?
[it.

I am quite charmed with

I am glad of it.

It is indeed admirable.

Do you speak Dutch ?

I learn Dutch.

I speak it a little.

I will not hear anything
of it,

The thing speaks for it-

self.

Excellent!

It is astonishing.
I am quite astonished.

It is a very singular

thing.

How happy I am 1

Ik ben niet wel.

Zijt gij onwel ?

Wat schort er aan
;
wat

scheelt er aan?

Ik ben ervan opgetogen.
Ik verheug er mij in.

Het is waaiiijk verrnk-

kend ! verwonderlijk !

Spreekt gij neder-

landsch?

Ikleer de nederlandsche

taal.

Ik spreek een weinig
nederlandsch.

Ik wil er niets van ho4-
ren.

Het spreekt van zelf.

[Uitmuntend.

Voortreffelijk ! [waardig.
Het is verwonderings-
Ik ben er over verwon-

dert.

Het is zonderling.

Wat ben ik gelukkig!

9.

It grieves me.

How unhappy I am
It is a sad accident.

With God's help.

Het doet mij leed.

Wat ben ik ongelukkig.
Het is een treurig voor-

val.

Met God's hulp.
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Heaven be praised.

There is no doubt of it.

You doubt it?

Why do you doubt it?

How far shall we go?
Come this way.

Quickly!
Make haste!

He came just at the

right time.

She died suddenly.
Are you in earnest?

I only said it in jest.

On foot.

On horseback.

Be it as it may.
He will probably do it.

It cannot well be done.

It cannot be done.

Do it as well us you
can.

\A*e insist upon it.

De hemel zij gedankt.
Kr is geen twijfel a an.

Gij twij felt er aan'.' aan?

Waarom twijfelt gij er

Hoe verzullen wij gaan 1

Ga dezen weg.

Haastig !

HaastU!

Hij kwam juist van pas.

Zij stierf plotseling.

Meent gij het? Is het

ernst ?

Ikzeide het schertsend
;

om te lachen.

Te voet. [het zijn moet.

Te paard. [niet zoo als

Hetis zoo als hetis, maar

Hij zal het waarschijne-

lijk doen. [beuivn.
Zoo ken het niet

Hetkannietgeschicdrn.
Doe het zoo goed als

gij kunt.

Wij staan er op ; wij

dringen er op aan.

10.

I know nothing about it.

He arrived before me.

Forget it.

It is easy to forget.

Ik weet er nit-ts van.

Hij kwam aan voor mij

Vergeet het.

Hetis lichtte vergetm.
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Have patience.
With all my heart.

I have nothing to say
to it.

Circumstances are not

favourable.

Never mind!

He did it on purpose!

Didyou do it purposely?

I will not do it.

I do it reluctantly.

It is time.

It is not yet time.

It is all the same to me.

I knew it before.

I told you so before.

So much the better.

I do not care about it.

I do not trouble myself
about it.

I care nothing about it.

It is indifferent to me.

you.

Hebt geduld.
Van harte gaarne.
Ik heb er niets tegen in

te brengen. Ik zeg er

niets tegen.
De omstandighedenziju

niet gunstig.
Het komt er niet op aan.

Hij deed het met voor-

dacht.

Deedt gij het voor-

dachtelijk ?

Ik wil het niet doen.

Ik doe het met tegenzin.
Het is tijd.

Het ig nog geen tijd.

Het is mij het zelfde.

Ik wist het vooruit.

Ik zegde het U vooruit.

Zo veel te beter.

Ik geef er niets om.

Ik bemoei er mij iiiet

mede. [heel niet aan.

Het gaat mij in het
gje*-

Het is mij onverschillig.

Ik raad U a

11.

Are you speaking to me
To whom is he talking ?

He would not tell m it.

Spreekt gij tegen mij?

Tegen wien spreekt hij?

Hij wilde het mij niet

zeggen.
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Wli.it do yon say?
What do you mean?
What did you say?
What has he said?

I did not hear it.

He said nothing.
We have told it to him.

I heard it said.

Do you know him?
Yon seem to know each

other.

I never heard anything
like it.

Somebody told me.

From whom did you
hear that?

I do not know.

What do you mean by
that?

What is the meaning of

that?

Between ourselves.

That is nothing.
I grant it.

1 remember it.

Wat zegt gij?

Wat meent gij ?

Wat zegdet gij?
Watheeft hij gezegd?
Ik heb het niet gehoord.

Hij zeide niets. [zegd.

Wij hebben het hem ge-
Ik heb hethooren zeggen
Kent gij hem?

Gij schijnt elkander te

kennen.

Zooiets heb ik nognooit

gehoord.
Men zeide het mij.

Van wien hebt gij het

gehoord ?

Ik weet het niet.

Wat versteet gij daar-

door?

Wat beteekent dat?

Tusschen ons.

Dat is niets.

Ik stem er in toe.

Ik lierinner het mij.

12.

] will remind you of it. Ik zal het U herinne-

ren.

I cannot recollect it. Ik kan In-d mij niet

heriuuereu.
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Let me alone. Laat mij in vrede.

Let it be. Het zij zoo.

What is your opinion Welke is Uwe mening
of it? daaromtrent?

It is not my business. Het gaat mij niet aaii.

Whowould have thought Wie zoude het gedacht
it? hebben?

It will come to nothing. Er zal niets van komeu.
As much as is in my Zoo veel alshet in mijn

power. vermogen is.

I say it is. Ik zeg: het is z'oo.

I say it is not. Ik zeg : het is zoo niet.

Once for all. Eens voor al.

Neither more nor less. Nochmeer,noch minder
I know him. Ik ken hem.

I have known him for Ikkenhemzedertjaren.
years.

He has long been known Ik heb hem lang gekent.
to me.

It is fortunate that I Het is gelukkig dat ik

meet you. U ontmoet.

I wished to speak to Ik verlangde U te spre-

you. ken.

wanted to speak to Ik wenschte dringend,

you urgently. U te spreken.
I have no time. Ik heb geen tijd.

I am in a hurry. Ik heb haast. [zogen.
Call on me. Kom mij opzoeken ;

be-

Where do you live? Waar woont gij?

I live in King- Street. Ik woon in de Koniugs-
straat.
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Gemakkelijke en Gcmeenzame Spreek-

wijzen.

i.

To ask Advice. Om raad te vragen.

What do you say*?

What do you wish to

say?
What do you mean by

that?

What do you want?

Why do you say that?

What shall I do?
What do you mean ?

What would you do in

my place?
I do not know what

to do.

You have chosen your
time badly.

You musthave patience.
It just occurs to me.

Wat zegtgij?
Wat wilt gij zeggen?

Wat meent gij daar-

mede ?

Wat verlaiit jrij
?

Waarom xrirt gij dat?

Wat zal ik doeii?

Wat iH-dorlt
irij

?

Wat zomlt irij in mijne

pluuts dot n ?

Ik weetniet, wat ik doen

moet: wat te doen.

Gij hebt de tijd slrcht

gekozen.

Gij moetgeduldhebbeu.
Daar valt mij in.
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That is a good idea.

I am of your opinion .

[dachte.
Dat is eene goede ge-
Ik ben van Uwe mening;
ik ben bet met U eens.

2.

Going and Coming. Gaan en Komen.

Wbere are you going?
I am going to town.

I am going into the

country.
I am going home.

We are going on the

Continent.

He is going to Germany.
From whence do you

come?
I come from Hamburg.
We are returning from

a walk.

He comes from your
house.

Come in.

Walk slower.

You walk too fast.

I cannot keep up with

you.
Let us rest a little.

1 will go with you.
Follow me.

Come this w,-iy.

Come nearer.

Waar gaat gij naar toe?

Ik ga naar de stad.

Ik ga naar buiten.

Ik ga naar huis.

Wij gaan naar het va-

steland. [land.

Hij gaat naar Duitsch-

Waar komt gij van

daan?
Ik kom van Hamburg.
Wij keeren terug van

eene wandeliug.

Hij komt uit Uw huis.

Kom binnen.

Ga langzamer.

Gij gaat te hard; te ras.

Ik kanUnietbijhouden.

[uitrusten.
Laat ons een weinig
Ik zal met U gaan.

Volg mij.

Kom dezen weg.
Kom Hader.
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Go on straight.

Turn to the right.

Turn to the left.

Make room.

Let me pass.

Ga recht nit.

Keer rechts om.

Keer links om.

Maak plaats.

Laat mij voorbij gaan.

Speaking.

Towhom are you speak-

ing'?

Do you speak to me?
Speak loud.

You speak too low.

Why did you not speak
before ?

Do not speak to me
of it.

I will not hear of it.

Speak rationally.

I call that speaking out.

What nonsense he talks.

tie speaks very well.

He has a pure accent.

He speaks Dutch very

correctly.

Does he speak Dutch
well?

Spreken.

Met wien spreekt gij ?

Spreekt gij tegen mij ?

Spreek hard op.

Gij spreekt te zacht.

Waarom spraakt gij

niet eerder?

Spreek er mij niet over.

Ik wil er niets over

hooren.

Spreek verstandig.
Dat noem ik spreekm.

Hij spreekt zotteklap.

Hij sprekt zeer gord.

Hij heeft eene zuivnv

uitspraak.

Hij spreekt volknmen

goed nederlandsch.

Spreekt gij goed neder-

landsch ?
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He has the dialect of Hij heeft de zuid-neder-

the South ofHolland. landsche uitspraak.
He makes mary raista- Hij vergist zich dikwerf

kes in speaking. in het spreken.

4.

Eating , Drinking,

Sleeping.

I am hungry.
I am thirsty.

I am very hungry.
I have an appetite.

I have not eaten any-

thing yet.

We are thirsty.

I am very thirsty.

I must drink something.

I should like to drink.

Give me something to

drink.

Give me a glass of wa-
ter.

Pour me out a glass of

beer.

I should like to drink

a glass of wine.

I am tired.

We are very tired.

I am sleepy.

Eten, Drinken,

Slapen.

Ik heb honger.
Ik ben dorstig.

Ik ben zeer hongerig.
Ik heb eetlust.

Ik heb nog niets gege-
ten.

Wij zijn dorstig.

Ik moet drinken.

Ik zoude gaarne drin-

ken.

Ik verlang te drinken.

Geefmij iets om te drin-

ken.

Geef inij een glas wa-
ter.

Schenk mij een glaa
bier in.

Ik zoude gaarne een glas

wijn drinken.

Ik ben vermoeid.

Wij zijn zeer vermoeid.

Ik ben slaperig.
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I am very sleepy.
I am going to bed.

I have slept well.

I have slept very badly.

Ik ben zeer slaperig.
Ik ga naar bed.

Ik heb goed geslapen.

[slapen
Ik heb zeer slecht ge-

I could not closemy eyes Ik heb geen oog toege-
the whole night long.

I woke early.

daan gedurende de

gansche nacht.

Ik ontwaakte vroegtij-

dig.

5.

Reading and Writing. Lezen en Schrijven.

Can you read Dutch?

What do you read ?

I am reading the news-

paper.
I am reading Goethe's

Egmont.
Where did you read

that?

I read it in the news-

papers.
Read aloud.

We always read aloud.

Continue to read.

1 have read the whole
of this work.

I have read it through.

Kunt gij nederlandsch

lezen?

Watleest gij
5

?

Ik lees de courant of

het niemvsblad.

Ik lees Egmont door

Goethe.

Waar hebt gij dat ge-
lezen ?

Ik heb het uit de con-

rant gelezen.
Lees hard op.

Wij lezeualtijdhardop.
Lees voort.

Ik heb (lit werk geheel

doorgelez'Mi.

Ik heb het doorgelezen.
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I have read it with plea-
sure.

I read the book on the

journey.
I am now reading the

book.

I shall not read the

book, for it is too dif-

ficult.

You read very well.

You read better than

I thought.
I can read exceedingly

well.

Do you want a pen ?

Give me a steel pen.
I wish to write.

Give me the ink.

What are you writing?
I am writing to my

brother.

I am writing a letter on

business.

I have a letter to ans-

wer.

You write a good hand.

You write the German
character very well.

Ik las het met genoe-

gen.
Ik las het boek op reis.

Ik lees het werk nu.

Ik zel het werk niet

lezen, want het is te

moeijelijk.

Gij leest zeer goed

Gij leest beter als ik

dacht. [lezen.

Ik kan volkomen goed

[hebtgij eene pen no dig?

Verlangt gij eene pen;
Geef mij eene staalpen.
Ik wensch te schrijven.
Geef mij inkt.

Wat schrijft gij ?

Ik schrijf aau mijnen
breeder.

Ik schrijf eenen brief

over zaken.

Ik heb eenen brief te

beantwoorden.

Gij schrijft eeue mooije
hand.

Gij schrijft het duitsche

schrift zeer wel.
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6.

To Speak Dutch.

Do you speak Dutch?

Can you speak Dutch ?

Do you understand

Dutch?
I speak it a little.

I speak Dutch well.

You express yourself

clearly.

I understand betterthan

I speak.
You pronounce pretty

well.

You have a good pro-
nunciation.

How long have you
learnt Dutch?

A short time.

I have learnt it for six

months.

That is a very short time

You speak Dutch very

fluently.

Yau have a very pure
accent.

NederlandscJ1

spreken.

Spreekt gij neder-

landsch ?

Kunt gij nederlandsch

spreken'?
Verstaad gij neder-

landsch *?

Ik spreek het een

weinig.
Ik spreek goed neder-

landsch.

Gij spreekt duidelijk.

Ik versta beter als ik

spreek.

Gij spreekt het tame-

lijk wel uit.

Gij hebt eene goede

uitspraak.

Hoe lang hebt gij ne-

derlandsch geleert?
Zeer kort.

Ik heb het zedert zes

maandeii

Dat is zeer kf

r vloei-

jeiul iic(U-rlai;

Gij hebt eene zuivere

uitspraak.
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Does your brother also

understand Dutch?
He does not understand

one word.

My sister has athorough

knowledge of Dutch.

He has made great pro-

gress.

You must always speak
Dutch.

Verstaat Uw breeder

ook nederlandsch ?

Hijverstaatgeen woord

Mijne zuster verstaat

het nederlandsch

grondig.

Hij heft vele vorderin-

gen gemaakt.

Gij moet altijd neder-

landsch spreken.

7.

Health.

How do you dot
How are you?
How do you feel?

Pretty well.

Very well I thank you.
How is your wife?

She is very well indeed.

You appear to be very
well.

I am really very well.

I do not feel very well.

I am unwell.

My health is variable.

Oezondheid.

Hoe vaart gij ?

Hoe gaat het?

Hoe bevindt gij U?
Vrij wel.

Zeer wel, ik dank U.

Hoe vaart Uwe vrouv/
;

Uwe echtgeuoot?

Zij is zeer wel.

Gij schijnt zeer wel te

zijn.

Ik ben in der daat zeer

wel.

Ik ben niet zeer wel.

Ik ben onwel.

Mijne gezondheid is

veranderlijk.
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I feel unwell.

I am very poorly.
I have had a cold for

some days.

My cough does not leave

me.

I feel rather better.

My cough is less trou-

blesome.

I have a headache.

I have a sore throat.

I am hoarse.

I have a cold.

I have the toothache.

You look very well.

You have a strong con-

stitution.

Your son appears to be

weak.

I do not thing that he

will live long.

Ik gevoel mij met wel
Ik ben zeer lijilt'iid.

Ik ben zedert eenige

dagen verkondrn.

De hoest verhtat mij

niet.

Ik gevoel mij }>et*-r.

De hoest is minder

lastig.

Ik heb hoofdpijn.
Ik heb eene zeere keel.

Ik ben heesch.

Ik ben verkouden.

Ik heb kiespijii.

(iij ziet er zeer goed
uit.

Gij hebt eene sterke in-

houd.

Uw zoon sohijnt zwak
te zijn.

Ik geloof niet dat hij

lang zal

8.

Age. Leeflijtl.

How old are you? Hoe oud zijt gij?

I am twenty years old. Ik ben twintig jaaroud.
I am only fifteen. Ik ben sh-chts vijttiMi

jaren <>ud.

You are still very Gij zijt nog zeer jong

young.
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Still so young?
Already so old?

You are in your best

years.
How old is your sister?

She is eighteen years
old.

I thought she was alrea-

dy of age.

No
,

she is still a mi-
nor.

And your nephew?
He is only six years old.

He is but a child.

This is my birthday.
I was born on the I Oth.

of August, 1852.

In two months I shall

be fifty years old.

My youngest son is only
four years old.

He grows visibly.

He is growing very
much.

Your aunt appears to

be very old.

Yes
,
that she is

;
she

was 82 last month.

Nog zoo Jong?
Al zoo oud!

Gij zijt in Uwe beste

jaren.

Hoe oud is Uwe zuster?

Zij is achtien jarenoud.

Ik dacht dat zij al

meerderjarig was.

Neen
, zij is nog on-

mondig.
En Uw neef ?

Hij is slechts zes jaren
oud.

Hij is nog een kind.

Ditis mijn geboortendag
Ik werd den 1 0. Augu-

stus 1852 geboren.

Nog twee maariden, en

ik zal vijftig jaren
oud zijn.

Mijn jougdste zoon is

slechts vier
j
aren oud.

Hij groeit merkbaar.

Hij groeit sterk.

Uwe tante schijnt zeer

oud te zijn.

Ja, dat is zij ; zij werd
twee en tachtig jaren
oud in de vorige
maand.
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She does not appear to Zij lijkt met zoo oud.

be so old.

One would take her to Men zoude zeggen dat

be 10 years younger. zij lo jauren jonger
was.

She seems healthy. Zij schijnt gezond te

zijn. tijd om.

How time passes. Hoe spoedig gaat de

My father is already Mijn vader is reeds ze-

60. stig. [goed.
He carries his age well. Hij draagt zijne jaren

My grand-father is still Mijn grootvader is nog
alive. in leven.

He must be very old. Hij moet zeer oud zijn.

He is entering his9.ird. Hij is in zijn drie en-

year, negentigste jaar.

That is a great age. Dat is eeiien hoogen
ouderdom.

9.

Time. Tijd.

A few days ago. Voor eenige dagen.
A short time since. Ecu korte tijd geleden.

One of these dajs. Kt-n d.-/iT d.,.

It is scarcely two days, llrt is nauuwclijk- twn-

dagen.
It is hardly three days IK: . nog geene drie

ago. dagen ^I-'iiru.

Last week. In de vorige \\ <-k.

A week ago. Ecnr w.

A fortnight ago. Vertien d

It is at least a month Het is ten minste

ago. maaud geledeu
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To-morrow three weeks.

That was three or four

days ago.
It was some time before.

At about this time.

Last month.

Last year.
Next year.

On New year's day.
At Easter.

Towards Whitsuntide.

Near Christmas.

In a month's time.

The first of next month.

The tenth ofnext month .

In six weeks.

On the last day of the

month.

At the end ofthis month.

Towards the middle of

January
In a fortnight.

Next week.

In the course of a week.

From time to time.

From day to day.
From one day to another

Till another day.

Vandag over eene week.

Morgenover drieweken
Dat was drie of vier

dagen te voren.

Het was vroeger.

Ongeveer deze tijd.

Voorleden maand.

Voorleden jaar.

Het volgende janr.

Of Nieuwjaarsdag.
Of Paschen.

Tegen Pinksteren.

Nabij Kerstmis.

In eeue maand.

De eerste van de vol-

gende maand.

De tiende van de vol-

geude maand.
In zes weken.

Of den laatsten dag van
de maand. [maand.

Of het einde van deze

In het midden van Ja-

nuari.

In veertien dagen.
In de volgende week.

In den loop van eene

week.

Van tijd tot tijd.

Van dag tot dag.
Van den eenen dag of

den anderen.

Of eeiien anderen dag.
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Every. Alle da gen.

Daily. Daaglijks.

\Yitlioiitmissingashigie Zonder een dag over-

day, teslaan.

The last day. De laatste dag.

10.

The Hour. De Tijd.

What o'clock is it. Hoe laat is het?

Tell me what o'clock Zeg mij hoe laat het is.

it is.

Is it late? Is het laat?

No, it is still early. Neen, het is nog vroeg.
It is 2 o'clock. Het is twee u:

It will soon strike six. Het zal spoedig zes

ureii slaan.

It has just struck five. Het heeft juist vijf ge-

slagen.
It is no longer early. Het is niet vroeg meer.

It is time to rise. Ii.-tistijdomopte>taun.
It is day. Het is d

It is yet early in the day. Het is n ijdig-

It is five minutes after Het is vijt' inimitni na

seven. zeven mvn.

It is ten minutes past Het istien ininuteiiover

seven. zeven un-n.

It is a quarter past one. Het is een kwnrticr

over een.

It is twenty minutes past Het is twintiic niinuten

six. over zes urcii.

Van der Harlen, Dutch and English Dialog



66

It is five and twenty
minutes past two.

It is half past six.

Already so late?

It is a quarter to

eight.

It will soon be nine

o'clock.

It has just struck.

It is time for break-

fast.

It is not yet two.

It is twelve o'clock.

It is noon.

It is half past twelve.

It is afternoon.

At what time must you
go home?

To the stroke of two.

It is dinner time.

It will soon be night.

Night comes on.

It is time to go to bed.

It is nearly midnight.

What time is it by your
watch ?

My watch has stopped.

Het is vijfentwintig ui-

nuten over twee uren.

Het is half zeven.

Reeds zoo laat?

Het is kwartier voor

achten.

Het zal spoedig negen
uren slaan.

Hetheeftjuist geslagen.
Het is tijd om te ont-

bijten.

Het is nog geen twee

uren.

Het is twaalf uren.

Het is middag.
Het is half een.

Het is namiddag.
Hoe laat moet gij naar

huis gaan?
Klokslag twee.

Het is etenstijd.

Het zal weldra naclit

zijn.

De nacht nadert.

Het is tijd om naar bed

te gaan.
Het is bijna midder-

nacht.

Hoe laat is het op Uw
horloge ?

Mijn horloge staat stil.
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I have forgotten to wind
it up.

Mine gains.

Mine loses.

Yesterday it gained ten

minutes.

To day it has lost more

than half an hour.

How does your watch

go*?

It goes right.

When are you going
out?

Towards 3 o'clock.

Between four and five.

You come an hour too

late.

He was born yester-

day morning at five

o'clock.

He set off this evening
at nine o'clock.

Ik heb het verget<
te winden.

Hetmijne looptvooruit*
Het mijue gaat na.

Gisteren ging het tien

minuten voor.

Vandaajr trinjr hvt meer
dan een half uur na.

Hoe gaat Uw hoiioge ?

Het gaat goed.
Wanneer gaat gij uit?

Tegen drie uren.

Tusschen vier en vijf

uren.

Gij komt eeu nur te

bat
Hij werd gisteren och-

ti-nd nm vijf uren ge-
boren.

Hijyertrokdozen avond
om uegen uren.

11.

The Weatl;er. Iht Il-

ls it possible you want Wenschtgijwaarlijkuit
to go out? .an?

What kind of weather Hoe is het wederf

is it '?

It is beautiful weather. Het is mooi weder.
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It is bad weather.

It is very windy.
It is mild weather to-

day.
I fear it will rain.

It is very warm.
Is it windy?
No, it is quite calm.

The sky is overcast.

Perhaps the sky will

clear.

I doubt it.

It grows darker and
darker.

It is raining already.
It will not last long.
We had such a beautiful

morning.
The sun is coming out

again.
We shall have a fine

day yet.

It is very unpleasant
weather.

It is so cold.

It is very cold for this

time of the year.

The spring promises
well.

Het is slecht weder.

Het is zeer winderig.
Het is vandaag zacht

weder.

Ik vrees dat het zal re-

genen.
Het is zeer warm, [rig t

Is het windig ; winde-

Neen, het is zeer stil.

De lucht is bedekt
;
be-

wolkt.

Misschien zal het op-
helderen.

Ik twijfel er aan.

Het wordt hoe langer
hoe donkerder.

Het regent reeds.

Het zal niet lang duren.

Het was van ochtend

zoo mooi.

De zon schijnt weder.

Wij zullen toch nog
eenen mooijen dag
hebben.

Het is zeer onaange-
naam weder.

Het is zoo koud.

Het is zeer koud voor

den tijd van het jaar.

Het voorjaar stelt zicb

goedtijds in.
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The trees are beginning
to bud, they will soon

blossom.

It is already raining

again.
It has just ceased.

It is beginning to rain.

What dreadful wea-
ther!

I am quite wet.

I am wet through and

through.
It is very dirty outside.

There is the rainbow.

It is now getting fine.

It is a pleasant day.

Oh , how warm it is !

It is a beautiful day.

It is exceedingly warm
to day.

I am very warm.
The heat is unbearable.

The sun burns.

It is oppressive weather.

I think we are going to

have a storm.

1 already hoar thunder.

It hails.

De boomen beginnen te

bloeien.

Het regent alweder.

Het heeft juist opge-
houden.

Het begint te re^oiii-ii.

Welk verschrikkolijk
weder!

Ik ben door en door nat

geworden.
Ik ben door en door nat.

Het is buiten zeernmr-

sig.

Daar is de regenboog.
Nu zal het oplieldoivn.

Het is een aangenaine

dag.

0, hoe warm li

Hot is em innoi,' <l.-i_r.

lift is van dar luiitoii-

gewoon warm.

Ik ben 1601 warm.

De hitte is om
De zon brandt. lijk.

Het is drukkrinl \\

Ik iM.M.f ,Iai h,-t zal

men.

Ik hum- li,-t iveds don-

Hot hagolt. [do.
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It thunders.

It lightens.

It thunders fearfully.

The lightning has

struck.

It is frosty.

Is it moonlight?
It is full moon.

It is the new moon.

The moon is in the first

quarter.
The moon is in the last

quarter.
It is becoming very

cold.

I am very cold.

It has been very cold

for some days.
Has it been freezing?

Yes, there has been a

hard frost.

There is a cutting wind.

I am shivering with the

cold.

Has it been snowing?
Yes, it snows fast.

Het donderd

Het weerlicht.

Het donderd verschrik-

kelijk.

Het weerlicht is inge-

slagen.

Het is vriezend.

Is het maanlicht?

Het is vollemaan.

Het is nieuw maan.

Het is eerste kwartier.

Het is laatste kwartier.

Het wordt zeer koud.

Ik ben zeer koud.

Het was zedert eenige

(lagen zeer koud.

Het heeft gevroren?
Ja, het heeft sterk ge-

vroreii.

Het is eene scherpe
wind.

Ik beef van koude.

Heeft het gesneeuwd?

Ja, het sneeuwt hard.
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12.

Polite Terms.

Sir, I have the honour
to wish you good
morning.

Your obedient servant.

I wish you good mor-

ning (day, night).
1 have the honour to

wish you good bye.
I am delighted to see

you.
I have not had the plea-

sure of seeing you for

some time.

Pray put on your hat.

You are very kind.

Pray come nearer.

You do me too much
honour.

Pray sit down.

Have the kindness to sit

down.

I regret that your visit

has been so short.

BeleeftUieids betso-

ningen.

Mijnheer. ik hrb de eer,

Uw eeneii g-

morgt'ii toetewen-

sclu-n.

Uw dieiistwillige tiie-

naar

Ik >v inor-

<!n;r. iiai-'nt .

Ik !i

monrrii u- v,

Het vcrlu-Uirt inij I" te

zien.

Ik IK-I) in lanjrt'ii tijd

hetgenoegen nietge-
had I'te iiH)jr-ii /.it-n.

Ik bid I". /A-t l'\v

wi-iK-r up.

Gij ZJjt Wfl LTocil.

Ik bet I" kcint biniu-n.

(iij bcwijst in'.

Ik bi.i icii.

Zijt zoo goed, en ga
/.it;

Hct >i'ijt uiij dat l'\v

bczuck .
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I am rejoiced to see you
so well.

You are too kind.

I am very much obliged
to you.

It always gives us

great pleasure to see

you.

Het verheugt mij Uzoo
welvarend aantetref-

fen.

Gij zijt al te goed.
Ik ben U zeer verplicht.

Het doet ons altijd veel

genoegen ,
om U te

zien.

13.

To Assent.

Willingly.
Be it so.

Yes, certainly.

So it is.

Certainly.
That suits me.

With all my heart.

I am at your service.

We will not differ about

that.

I am waiting your com-
mands.

Youmay do as you will.

What do you want?

Why did you not say
so?

Toestemmen. Goed-
keuren.

Gaarne.

Het zij zoo.

Ja, zekerlijk.
Zoo is het.

Zekerlijk, gewis.
Det staat mij aan.

Van harte.

Ik ben tot Uwen dienst.

Daarover zullen wij het

wel eens worden.

Ik wacht op Uwe be-

velen.

Gij kunt doeu zoo als

gij wilt.

Wat verlangt gij ?

Waarom hebt gij dat

niet gezeijd?
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Not only this, but that

also.

I am entirely yours.
I am content with it.

That may be.

As you please.

When you please.

Ihave nothing againstit.

Do not spare me.

I can refuse you no-

thing.

It is a very small ser-

vice I ask of you.

It is such a trifle that

it is not worth while

speaking about.

I wish I could do more
for you.

Niet alleen dit, m.iar

ook dat.

Ik ben geheel de Uwe.
Ik heb er vrede mede.

Dat kan zijn.

Zoo als gij belieft.

Indien gij belieft.

Ik heb er niets tegen.

Spaar mij niet.

Ik kan U niets weige-
ren.

Het is maar eenen klei-

nen dienst, die ik van

U verlang.
Het is zoo gering, dat

het iiiet de m<

waardigisom erover

te spreken.
Ik wenschtr meer voor

U te kimiu'ii doen.

14.

To Express Thanks. Dankbef)d<;

I thank you. Ik bedank U.

I am very much obliged Ik bni 1 teer <lank-

to you. baar.

Many thanks.

I thank you.
I thank you very much. Ik hedank I

I thank you for your Ik dank I

kindness.

Ik brii I' verplirllt.

i
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I am greatly indebted Ik ben U grootelijks

to you. verplicht.

1 am very grateful for Ik ben U zeer dank-

your kindness. baar vor Uwe goed-
heid.

I accept it with thanks. Ik neem het in dank

aan.

You are very kind. Gij zijt zeer goed.
You are too kind. Gij zijt al te goed.
You have forestalled Gij komt mijne wen-

my wishes. schen voor.

That cannot be refus- Dat kan men niet wei-

ed. geren.
You confuse me. Gij maakt mij verle-

gen.
I cannot thank you Ik kan er U niet dank-

enough for it. baar genoeg voor

zijn.

It is a new proof of Het is een nieuw be-

your friendship. wijs Uwer vriend-

schap.

Nobody understands so Niemand verstaat zoo

well as you the art goed de kunst als

of obliging a friend. gij ,
eenen vriend te

verplichten.

15.

To Deny a Request. Om en verzoek te

weigeren.

I cannot. Ik kan niet.

It cannot be. Het kan met zijn.
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It is impossible for me. Het is mij
It cannot be. Hetkannietgeschieden,
Do not speak to me of it. Spreekermij nin

It is impossible for me Het is mij onmogylijk
to fulfil your wishes. om aan Uwc wi-n-

schen te voldoen.

It is utterly impossible. Het is volstrekt on-

doenlijk.
I will not hear of i:. Ik wil er niets over-

hooren.

I am very sorry but I Het spijt mij zeer, maar
cannot do it. ik kan niet doen.

I am exceedingly sorry Het spijt mij on:

but I cannot do as gelijk. maar ik kan

you wish. niet doen zoo als ik

wensch.

I assure you that I will Ik verzeker U dat ik

not do it. het niet zal doen.

I will never give my Ik zal er nooit in toe-

consent to it. stemmen.

I am obliged to refuse Ik moet het U weige-

you. ren.

It does not depend on Het hangt van mij niet

ni<-. af.

Would it not be better Zoude het nirt

to apply to Mr. B. zijn zirh aan den

Heer B. te wm.l. -n?

That does not signify to Dat gaat mij niet aan.

me.

It is not my business. Het is mijnr zaak

I will not mix iiiyx-lf Ik beinm-i mij nirt met

up in this affair. deze zaak.
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I will have nothing to

do with it.

At some other time.

You must have patien-
ce.

Perhaps you may be

more fortunate an-

other time.

With the best will in

the world I cannot

do it.

Pray excuse me.

I beg your pardon.

I beg a thousand par-
dons.

Do not be angry.
It never occurred to me.

I assure you it is not

my fault.

Excuse me to him.

Tell him how sorry I

am.

Ik wil er niets mede te

doen hebben.

Op eenen anderen tijd.

Gij moet geduld heb-
ben.

Gij zult wellicht op ee-

neii anderen tijd ge-

lukkiger zijn.

Met de beste wil, is het

mij oumogelijk.

Ik bid U verontschul-

digtmij.
Ik vraag U om verge-

ving.
Ik bid U duizendmaal

om verschooning.

Zijt niet boos.

Het is mij noot vorge-
vallen.

Ik verzeker U dat het

mijne schuld niet ia.

Verontschuldigt mij bij

hem.

Zeg hem hoe zeer het

mij spijt.

16.

Assurances.

Yes, it is true.

Certainly.

Verzekeringen.

Ja, het is waar.

Zekerlijk.
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Yes, certainly.
That is trne.

I say yes.
It is but too true.

The fact is certain.

I have it from good
authority.

You may believe me.
I am very certain of it.

I will lay a wager on
it.

I can assure you.

Very true.

I saw it with my own

eyes.
I heard it with my own

ears.

You may believe it.

Take it as a warning.

I give you my word of

it.

Be assured of it.

[ answer for it.

Upon my honour.

There is not the slight-

est doubt of it.

:-y body bi

ft is : as tin'

day.
As sure as I |]

Ja, zeker.

Dat is waar.

Ik zeg ja.

Het is maar al te waar
Het is eene daadzaak.

Ik weet het.

Gij kunt het geloven.
Ik ben er zeker van.

Ik wil er om wedden.

Ik kan het U verze-

keren.

Waarlijk.
Ik zag het met mijne

eigene oogen.
Ik hoordehet met mijne

eigene ooren.

Gij kunt het geloven.
11 dit totwaursrhu-

wing.
Ik geef U mijn woord.

Zijt <T van "V.-rtuigd.

Ik sta rr voor in.

O|> in'

twijM aan.

gelooft li

is zoo klaar als

den

Zoo waar als ik
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It is evident.

It is official news.

All the newspapers

speak of it.

The whole town knows
it.

This news has caused

the greatest excite-

ment.

On my faith.

Upon my oath.

I swear it to you.

By all that is sacred.

Het is klaarblijkelijk.

Het is een officieel be-

richt.

Alle de nieuwspapieren

spreken er over.

De geheele stad weet

het.

Dit bericht heeft veel

opziens gebaart.

Op mijn woord.

Op mijne eer.

Ik sweer het U.

Bij al wat heilig is.

17.

Contradictions and
Doubts.

No, most decidedly not.

That is not true.

That is false.

I say no.

It does not signify.

That means nothing.
I have it only from

hearsay.
It is a falsehood.

It is a calumny.
It cannot be.

It is impossible.

Tegenspreken en Be-

twijfelen.

Neen, zeker niet.

Dat is niet waar.

Dat is onwaar.

Ik zeg neen.

Het komt er niet op
aan.

Dat zegt niets.

Ik heb het alleen van

hooren zeggen.
Het is eene onwaarheid.

Het is laster.

Het kan niet zijn.

Het is onmogelijk.
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I deny the thing. Ik spreek het tegen.
It is an invention. Het is een verdichtsel.

That is ridiculous. Dat is belachelijk.

Oh, you jest. Och! gij schertst.

It is permitted to doubt Menkanhetbetwijfelen.
it.

I have my doubts upon Ik betwijfel het. Ik
it. twijfel er aan.

It depends on. Het komt er op aan, of.

Oh, nonsense. 0! gekheid.
Are you not mistaken? Bedriegt gij 1' u
Is it really true '? 13 het wezenlijk wa:ir?

Can it be possible? Zoude het waar kun-
nen zijn?

Are you really in earn- Meent gij het waarlijk?
est?

It is incredible. Het is ongel>-i'l'aar.

Do you speak seriously? Spreekt gij in T:

flow can that be? Hoe kan dat .

Is that not an error? Is dat gei-n a
;

It is incomprehensible, lln iljpelijk.

I do not know what to Ik weet niut \\ at ik IT

think about it.

I do not believe it. Ik galoot' lu-t nid.

There is really not a Kr is \vaar!

word of it true. woord van v.

I am persuaded to the Ik ben van lift t

contrary. deel ovrrtuL

I have good grounds for Ik heb goed- Lr i-<'inlT

doubting it. omeraant.-t\\;jf'elrii.

One does not know what M-n wi--t nict wa

to think of it. er van deiikwii in
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18.

News. Nieuws tijdingen.

What news is there?

Is there anything nev:

to day?
What news is there ?

What is going on in

politics ?

Have you heard nothing
new?

Do you know the news ?

I know nothing.
Have you read the

newspapers?
What news is there in

the town?
I have heard nothing.
Do you know the news

of the day?
I have been told that.

Well ! I have important
news.

Important news has ar-

rived.

Marvellous things have

happened.
Not a word of it is be-

lieved.

Have you had letters

from home?

Welk nieuws is er ?

Is er vandaag iets

nieuws?

Wat is het nieuws ?

Wat gaat er in het

staatkundige om?
Hebt gij niets nieuwa

gehoord ?

Weet gij het nieuws?

Ik weet niets.

Hebt gij de nieuwspa-

pieren gelezen?
Wat is het nieuws in

de stad?

Ik heb niets gehoord.
Weet gij het nieuws

van den dag?
Men heeft mij gezegd,

dat.

Welaan, ik heb belang-

rijk nieuws.

Wichtige nieuws zijn

gekomen.
Zonderbare dingen zijn

voorgevallen.
Men gelooft er geen

woord van.

Hebt gij brieven van

huis gehad?
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I have had three by
the last post.

The
'

postman has

broughtme a letter.

What do your letters

say?

They bring me satis-

factory news.

Sad occurrences.

Bad news.

They write sad news
to me.

Ik ontving er drie door

de laatsu- po
De brievenbesteller

brachtmij eenen brief.

Wat behelzen Uwe brie-

ven

Zij melden voldoende

tijdingen.

Treurige gebeurtenis-
sen.

Slechte tijdingen.

Zij berichten mi
j treurig

neuws.

19.

Expressing Admira-
tion and Astonish-

ment.

That is delightful.

That is dial-mini:

That is delicious.

Wonderful!

That is divine.

That is admirable.

That is exquisite.

That is astonishing.

That is charming.
I cannot yet recover

Om Beicondering en

VerwoH'lcring uifte-

dru/c /:>'//.

Dat is aaiiirenaam.

Dat is bekoorlijk.

Dat is ki'iirlijk.

Verwonderlijk!
Dat is hrim-1-cli.

Dat Milcrings-

J nitinnntciul.

Dat adiTings-
waar

Dat is all.-rlirfst!

Ik kan van mijne
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from my astonish- baasdheid niet terug
ment. komen.

I am quite delighted Ik ben er over verrukt.

at it.

I am astonished at it. Ik ben er over verwon-
dert.

My astonishment has Mijne verwondering
arrived at the high- heeft de hoogste top
est pitch. bereikt.

I am enchanted at it. Ik ben er over verrukt.

I am surprised at it. Ik ben er over verwon-

dert.

How very beautiful. Hoe overschoon!

Can I believe my eyes ? Kan ik mijne oogen ge-
loven ?

Who would have Wie zoude het hebben

thought it ? kunnen denken *?

There is nothing more Nietskan schooner zijn.

beautiful !

That is what I call Dat noem ik spreken.

speaking.
One can have no idea Men kan er zich geen

of it. denkbeeld van ma-
ken.

20.

Expressing Approba- Om Goedkeuring uit-

tion. tedrukken.

Well, that is right . Wei, dat is goed.

Very well. Zeer goed.
What a pleasure ! Welk een genoegen!
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What joy !

How pleasant!
How happy !

I am charmed.

I am very glad.
I am very much pleased.
How charmed I am with

this.

How glad I am !

How happy I am !

What a joyful moment !

How enchanted I am!

That gives me much

pleasure.
That pleases me ex-

ceedingly.
I have never yet been

so happy.

Every thing happens

according to my wish.

Every thing smiles on
me.

Welk eene vreugde !

Hoe aangenaam!
Hoe gelukkig!
Ik ben er over bekoort.

Ik ben zeer verheugt.
What ben ik gelukkig.
Hoe ben ik er over be-

koort.

Hoe ben ik verheugt!
Hoe ben ik gelukkig !

Welk een vreugdevol

oogenblik !

Hoe zeer ben ik betoo-

vert!

Dat verschaft mij veel

genoegen.
Dat bevalt mij bijzon-

der.

Ik ben nog nooit zoo

gelukkig geweest.
Alles valtuitnawensch.

Alles lacht mij toe.

21.

Expressing Pain and Om Smart en Onte-
Discontent. vredenheid uittedruk-

ken.

Oh dear me!

Oh, how infamous!

How vexatious !

mijn liefste 1

Ach! hoe schandelijk!
Hoe verdrietig!
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How painful!

How sad!

What a misfortune!

How annoying!
What a vexatious oc-

currence !

1 am very sorry.

I am not in a good hu-
mour to day.

I am in despair
I am ennui.

How many troubles I

have!

How that grieves me.

That irritates me.

That grieves me very
much.

I am inconsolable about

it.

That annoys me very
much.

I lose my patience.
It gives me much grief.

How unhappy I am !

Why have I not known
this before?

That vexes me most.

All is lost.

I am irredeemably lost.

Hoe smartelijk ; pijnlijk!

Hoe treurig !

Welk een ongeluk!
Hoe vervelend!

Welk een hinderlijk
voorval !

Het doet mij zeer leed
;

het spijt mij.

Ik ben vandaag slecht

gestemt.
Ik ben wauhoopig.
Ik verve el mij.

Wat heb ik vele bekom-

meriugen !

Dat doet mij zeer leed.

Dat maakt mij toornig.

Dat bedroeft mij zeer.

Ik ben er outroostbaar

over.

Dat is mij zeer lastig.

Ik verlies mijn geduld.
Het grieft mij zeer.

Wat ben ik ongelukkig.
Waarom heb ik dat met

vroeger geweteu?
Dat doet mij innerlijk

leed.

Alles is verloren.

Ik ben onher>telbaar

verlorcu.
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One must confess that I

am very unfortunate.

I am inconsolable.

I am dying with pain.
I cannot bear it any

longer.

Every thing seems to

conspire against me.

Men moet bekennen, dat

ik zeer ongelukkig
ben.

Ik ben ontroostbaar.

Ik verga van smart.

Ik kan het niet langer
aanhooren.

Alles loopt mij tegen.

22.

Friendship. Vriendscliap .

He is my friend.

He is my intimate friend

He is my best friend.

I really love him.

I have a great regard
for him.

We are very intimate.

We love each other like

brothers.

We are inseparables.
We cannot live without

each other.

I liked him from the

first moment I saw
him.

We are one heart and
one mind.

Hij is mijn vriend.

Hij is mijn boezen-
vriend.

Hij is mijn beste vriend.

Ik bemin hem waarlijk.
Ik gevoel veel vriend-

schap voor hem.

Wij zijn zeer vertrou-

welijk.

Wij beminnen elkander

gelijk breeders.

Wij zijn onafscheidelijk

Wij kunnen niet leven

zonder elkander.

Hij beviel mij van het

eerste oogenblik dat

ik hem zag.

Wij zijn een hart en

eene ziel.
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I am very glad to have
made his acquain-
tance.

His friendship is very
dear to me.

Such a friend is a trea-

sure.

One finds few such real

friends.

Ik verheng mi] zijp.e

kennis gemaakt te

hebben.

Zijnevriendschap is mij
veel waard.

Zulk een vriend is een

schat.

Erwordenweinigezulke
vrienden gevonden.

23.

Expressions of
Dislike.

I cannot bear this man.

His countenance does

not please me.

His manner displeases
me.

He has something in his

manner which does

not please me.

He has not an agreeable

expression.
His countenance is un-

favorable.

He appears not to have

a good conscience.

My aversion to him is

unconquerable.

UitdrukJcingen over

mishagen, en tegenzin.

Ik kan die man niet

uitstaan.

Zijn uiterlijk bevalt mij
niet.

Zijne manieren staan

mij tegen.

Hij heeft iets over zich

dat mij niet bevalt.

Hij heeft geen aange-
naam voorkomen.

Zijn uiterlijk is ongun-

stig.

Hij schijnt geen goed

geweten te hebben.

Mijn afkeer van hem is

onovertwinnelijk.
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His society is a nui- Zijn gezelschap is mij
sance to me. lastig.

I avoid Mm as much as Ik verarijd hem zoo veel

I can. als ik kan.

He is an unbearable Hij is een onvertrage-
man. lijk mensch.

I had much rather see Ik zie em liever gaan,
him go than come. dan komen.

His chattering is un- Zijn gebabbel is mij
bearable to me. onvertragelijk.

She is a gossip. Zij is eene babbelaar-

sten.

No one can be more te- Niemandkan vervelen-

dious than this man. der(langwijliger)zijn
als hij.

Nobody is so tedious Niemand is zoo verve-

as he. lend. als hij.

What an unbearable Welk een onverdrage-

person ! lijk menseb !

24.

The Seasons and their De Jaargetijden en

Influence. hun inoloed.

Now spring has come. Nu is het lente.

Nature revives again. De natuur herleeft.

Spring begins well. Het voorjaar begint

goed.
It is rather mild. Het is nog al zacht we-

der.

It is still cool. Het is nog koel.
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Summer is approaching.
It is becoming warm.
It is very warm.
I feel very warm.

The heat is suffocating.

Let us go into the

shade.

These are the dog days.
We are in the middle

of summer.

One does not know how
to escape the heat.

I am glad that autumn
is drawing near.

We are approaching
autumn.

The days are still fine.

The days are closing in.

The days become visi-

bly shorter.

It is beginning to be cold.

Wiuterwillsoonbehere.

We must soon begin
fires.

I am benumbed with

cold.

I am trembling with

cold.

I can heardly speak for

the cold.

De zomer naderd.

Het wordt warm.
Het is zeer warm.
Ik ben zeer warm.
Het is eene stikkende

hitte.

Laat ons in de schaduw

gaan.
Dit zijn dehondsdagen.

Wij zijn in het midden
van den zomer.

Men kan de hitte niet

ontsnappen.
Ik verheug mij dat den

herfst nadert.

Wij gaan den herfst te

gemoet.
Er zijn nog mooije da-

gen.
De dagen korten.

De dagen korten merk-
baar.

Het wordt koud.

De winter is ophanden.

Wij zullen weldra moe-
ten stooken.

Ik ben verkleumt van

koude.

Ik beef van koude.

Ik kan van koude niet

spreken.
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Allow me to warm my- Vergun, dat ik mij een

self a little. weinig verwarm.

I begin to revive. Ik begin te herleven.

I feel much better now. /Nu gevoel ik mij veel

I am much better now.

I am quite well now.
\

beter.

Nu ben ik welvarend;
nu gaat het mij goed.

IVth PART

Practical Conversations.

i.

The Departure.

We think of starting to-

morrow.

Where are you going?
We are going to pass

the summer in Hol-
land.

You do rightly.

It is a beautiful country.
Have you already made

your plan for the

journey?

Het Vertrek.

Wij denken rnorgen te

vertrekken.

Waar gaat gij naar toe?

Wij gaan den zomer in

Nederland doorbren-

gen.
Daar doet gij wel aan.

Het is een mooi land.

Hebt gij Uw reisplan
reeds gemaakt?
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Yes
,
we are going via

Ostend to Cologne,
we shall remain there

a few days and then

go up the Rhine.

How I envy you ,
I

should so much like

to see the Rhine.

We are going afterwards

to Amsterdam, in au-

tumn to Leiden, and
then via Utrecht to

Rotterdam to pass the

winter there.

John are the trunks

packed?
Every thing is ready.
Are the passports vised

by the consul?

I have just received

them.

Now we can set off.

When does the next

train start for Bonn ?

At 2 o'clock.

Then we must make
haste.

Have you forgotten no-

thing?

Ja, wij gaan over Ost-

ende naar Keulen,

blijven daar een paar

dagen, en gaan dan
den Rijn op.

Hoe zeer beiiijd ik IT,

ik zoude den Rijn
zoo gaarne zien.

Later gaan wij naarAm-

sterdam,in denherfst

naar Leiden, en dan

over Utrecht naar

Rotterdam, om al-

daar den winter door

te brengen.
Johannes

, zijn de kof-

fers gepakt?
Alles is gereed.

Zijn de paspoorten door

den consul nagezien?
Ikheb ze daar zoo even

ontvangen.
Dan kunnen wij ver-

trekken.

Wanneer vertrekt de

volgende trein naar

Bonn?
Om 2 uren.

Dan moeten wij ona

haasten.

Hebt gij iets vergeten?
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Good bye. Vaarwel.

Adieu, my dear friend. Goeden dag, mijn lieve

vriend.

God bless you. God zij met U.

I wish you a happy and Ik wensch U eene ge-

pleasant journey. lukkige en aange-
name reis toe.

Do write to us very Schrijf ons spoedig.
soon.

2.

The Raihvay.

Have you every thing

ready for the jour-

ney?
Everything is in order.

We go by the railway-
omnibus.

"When do yon start?

We start in ten minu-

tes.

Get in if you please,

Gentlemen.

When shall we be at

the railway station?

We shall be there in a

quarter of an hour.

Here we are already at

the station.

De Spoorweg.

Is alles gereed om te

vertrekken?

Alles is bereid.

Wij zullenmet de spoor-

weg omnibus gaan.
Wanneer vertrekt gij ?

Wij vertrekken in tien

minuten.

Mag ik U verzoeken in

te stappen, mijne
Heeren.

Wanneer zullen wij aan

den spoorweg zijn
9

In een kwartier uurs.

Daar zijn wij reeds

aan het stations-ge-
bouw.
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The train will start in

five minutes.

Take your ticket quick-
iy-

Please to give me a

first class ticket to

Hanover

I want a second class

ticket for Amster-
dam.

What does it cost?

Three Mark and twenty

pfennig.
What luggage have you

Sir?

I have two trunks, one

carpetbag, and a hat-

box.

How much luggage
have I free?

Five andtwenty pounds.
For the over weight

you have to pay
sixty pfennig.

Take your places Gen-
tlemen.

The train starts.

There is the engine;
that is the signal for

departure.

De trein zal in vijf mi-
nuteu vertrekken.

Haast U om eeu biljet

te nemen.

Geef mij ,
als ik U ver-

zoeken mag. een bil-

jet voor de eerste

klasse naar Hanover.

Ik veiienge en biljet

voor de tweede

klasse naar Amster-
dam.

Hoe veel kost het?

Drie Marken en twintig

pfennig.
Hoe veel bagage hebt

Ik heb twee koffers,

een reisezak, en eene

hoededoos.

Hoe veel stuks bagage

gaat vrij ?

Vijfentwintig ponden.
Voor overwiclit moet gij

zestig pfennig be-

talen.

Heeren
,
neem plaats.

De trein vertrekt.

Daar is de locomotief :

dat is het teeken var

vertrek.
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Here comes a train. Daar komt een trein

aan.

Men reist niet zoo spoe-

dig op de nederland-

schen spoorwegen als

op de engelschen.
Dat is waar, maar men

reist zeker; een on-

geluk is zeldzac'im,

terwijl men zijn le-

ven op eenen engel-
schen spoorweg nooit

zeker is.

Daar zijn wij aan de

eerste station.

Hoe lang zullen wij ons

hier ophouden?
Vijf minuten.

Vele menschen wach-
ten aan bet stations-

gebouw.
Wat zie ik daar voor

ons?

Het is een tunnel.

Wij zullen \veldra aan

het einde van ouzer

reis zijn.

Dit is de laast sta-

tion.

Mag ik om de biljetteu

verzoeken,Heeren en

Dames?

One goes slower on the

Dutch railways than

on the English.

That is true, but you are

safer, an accident is

a rare occurrence,
whereas on an Eng-
lish railway one's

life is never secure.

Here we are at the first

station.

How long do we remain

here ?

Five minutes.

There are a great many
passengers waiting at

the station.

What do I see before

us?

It is a tunnel.

We shall soon be at the

end of our journey.

This is the last station.

Tickets, ladies and gen -

lemen I
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Are we already at Co- Zijn wij reeds in Keu-
logne? len?

Yes, Sir. Ja, Mijnheer.
Here is my ticket. Daar is mijn biljet.

Let us fetch our lug- Laat ons onze bagage
gage. halen.

3.

The Steamer. De Stoomboot.

When does the steamer Wanneer vertrekt de

start? stoomboot?

With the tide at seven Om zeven uren met den
o'clock. vloed.

When must I be on Wanneer moet ik aan

board? boordzijn?
I advise you to be here Ik raad U aan, om hier

by 6 o'clock at la- op zijn laatst, tegen
test. zes uren de zijn.

How long shall we take Hoe lang zal de over-

to cross ? vaart duren ?

If the wind be favou- Als de wind gunstig is

rable we shall be at zullen wij in vier uren

Ostend in four hours. in Ostende zijn.

I go in the first cabin. Ik ga in de eerste ka-

juit.

Give me a good berth. Geef mij eene goede
kooi.

The sea is very calm. De zee is zeer kalm.

We are still in the har- Wij zijn nog in de ha-

bour. ven.
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I fear the wind is

against us in the

Channel.

The sea is rough.
I feel unwell.

You are seasick.

Lie down immediately.

Steward, bring me a

glass of brandy and

water

Is this the first time you
have been at sea?

No, but I am always
oeasick.

The wind is going
down.

The motion is less.

Is that land there ?

Yes
,
that is land.

We are now entering
the Elbe.

That was a pleasant

voyage.
We are now anchoring.

The steam is already
let off.

The steamer stops.

Ik vrees dat de wind
in het Kanaal tegeu
zal zijn.

De zee is hoog.
Ik gevoel niet wel.

Gij zijt zeeziek.

Ga dadelijk liggen.

Bediende, geef mij een

glas brandewijn en

water.

Is dit de eerste keer

dat gij eene zee reis

maakt ?

Keen, maar ik ben al-

tijd zeeziek.

De wind gaat liggen.

Er is minder beweging.
Is dat land, het gees

ik daar zie?

Ja, dat is land.

\Vij gaan nu de Elve
binnen.

Dat was eene aange-
name reis.

Wij gaau nu het anker

werpen.
De stoom is reeds uit-

gelaten.

Destoomboot ligt reeds

stil.
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We shall soon land.

The luggage will be

taken to the Custom-
house.

As soon as it is ex-

amined we shall re-

ceive it.

Your passports Gentle-

men.

You will find your pass-

port at the police

office, send for it

there.

Wij zullen spoedig aan-

landen.

De bagage zal naar

het zeekantoor ge-
bracht worden.

Als het daar nagezien

is, krijgen wij het

terug.
Uwe paspoorten, mijne

Heeren.

Gij zult Uwe paspoort

bij den commissaris

van politic finder,

laat het aldaar af-

halen.

4.

The Custom-House. Het Zeekantoor.

My trunk is marked M.

M.

What is in your trunk

Sir?

My own wearing ap-

parel, nothing more.

Nothing to declare?

Not as far as I know.

Open, if you please.

All right.

May I lock it again '?

Mijn koffer is met een

M. geteekend.
Wat is er in Uw koffer,

Mijnheer?
Niets als kleederen.

[geven ?

Hebt gij niets aan to

Zoo ver ik weet niet.

Maak het open , als ik

U verzoeken mag.
Alles is in order.

Kan ik het weder toe-

sluiten '?
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Certainly , you have

passed.
Will you go to the ho-

tel in a cab or in an

omnibus?

I want a cab.

I go by the omnibus.

Here is my luggage,
two parcels.

Why do you not go on?

The examination of the

luggage is not yet
finished.

How long will be?

We start immediately.

We are only waiting for

those gentlemen who
ari going with us.

Voorzeker
, gij kunt

doorgaan.
Wilt gij naar het loge-

ment in eene vigilant

of in eene omnibus

gaan.
Ik verlang eene vigilant.

Ik ga met de omnibus.

Hier is mijn bagage,
twee stuks.

Waarom gaat gij niet

voort ?

Het nazien van de ba-

gage is nog niet af-

geloopen.
Hoe lang zal het nog

duren ?

Wij zullen dadelijkver-
trekken.

Wij wachten maar op
deze heeren die met
ons medegaan.

5.

The Hotel Het Logement.

To which hotel do you Naar welk logement

go Gentlemen?

To the Victoria Hotel.

Have you any rooms?

gaat gij, Mijuehee-
ren ?

In het Hotel Victoria.

Zijn er vrije kamers?
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For what sort of rooms

do you wish?

Two bedrooms and a

sitting room on the

first floor.

I want a double bedded
room on the second

floor.

You will find nice rooms

and good beds.

We hope so.

Willyou be kind enough
to enter the saloon?

Take the luggage into

my room.

Your luggage will be

taken care of.

Waiter take the Gentle-

men to No. 4.

This room does not

please me, it is too

dark.

I want a room over-

looking the Rhine.

This room I like better,

I will remain here.

We should like to go
to bed early.

Make a good fire.

Welke kamers wenscht

gij te hebben?
Twee kamers en eene

zaal op te eerste

etage.
Ik verlang eene kamer

met twee bedden op
te tweede etage.

Gij zult nette kamers en

goede bedden vinden.

Dat hopen wij.

Wilt gij zoo goed zijn,

om in de zaal te

gaan?
Breng de bagage in

mijne kamer.

Men zal voor Uw ba-

gage zorgen.
Bediende breng de Hee-

ren naar N. 4.

Deze kamer bevalt mij

niet, zij is zoo don-

ker.

Ik verlang naar eene

kamer, die op den

Rijn uitziet.

Deze kamer bevalt mij

beter, ik zal hier

blijven.

Wij zouden gaarne

vroeg naar bed gaan.

Leg ecu goed vuur aan.
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Are our rooms ready ?

Are the beds made ?

Let me be called at 5

o'clock.

Do not forget that I

leave at half past 5.

I remain here several

days.
I leave early to-mor-

row.

Be kind enough to bring
me the bill, charge
the service.

What do we owe?
Have you made out our

bill?

How much is the bill ?

Thirty
- six mark.

A mark is one shilling,

English money.

Do you take English

money?
Yes certainly, I take

the pound at 20
mark.

1 wish you a pleasant

journey Sir.

Zijn onze kamers ge-
reed?

Zijn de bedden opge-
maakt '*?

Roep mij om 5 uren op.

Vergeet niet dat ik om
l

/2 t> vertrek.

Ik blijf hier eenige da-

gen.
Ik vertrek rnorgen

vroeg.

Zijt zoo goed mij de

rekening te brengen,
zet er de bedieiiing

op.

Wat zijn wij schuldig?
Hebt gij onze rekening

uit geschreveii ?

Hoe hoog komt de re-

kening?
Zes en dertig marken.

Eene duitsche mark is

een engelsche Schel-

linge.

Neemt gij engelsch

geld nun'.'

Ja
, zekerlijk, voor her.

pond gec-f ik twinti;:

marken.

Ik wensch U eene aan-

gename reis toe.
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6.

Breakfast.

Have you breakfasted ?

Not yet.

What will you have ?

I drink tea.

Give me some coffee.

We have chocolate

ready.
I should prefer choco-

late.

We will drink tea.

Bring us some tea.

I want two eggs boiled

soft
,
with my tea.

How do you like the

tea?

Is it strong enough ?

I do not like the tea,

give me some coffee.

The coffee is good.
Give me another roll

and a little more milk.

Do you take milk and

sugar?
Yes, both.

Give me some cold meat
with my breakfast.

I must make a good
breakfast, for I have

Het Onibijt.

Hebt gij ontbetent.

Nog niet.

Wat wilt gij hebben?
Ik drink thee.

Geef mij koffie.

De chocolade is ge-
reed.

Ik wil liever choco-

lade.

Wij willenthee drinken.

Breng ons thee.

Ik veriang twee eitje

uit den dop.
Hoe bevalt U de thee?

Is ze sterk genoeg ?

De thee bevalt mij niet,

geef mij koffie.

De koffie is goed.
Geefmij nogeenbroodje

en wat meer inelk.

Gebruikt gij melk en

sinker ?

Ja, beiden.

Geef mij koud vleesch

ten ontbijt.

Ik inoet een goed ont-

bijt nemen, want ik
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a long walk before

me.

The chocolate is excel-

lent.

Give me another cup.
I thank you, I have

enough.
I have made an excel-

lent breakfast.

heb eene lange wan-

deling voor.

De chocolade isbijzon-
der goed.

Geef mij nog een kopje.
Ik dank U , ik heb ge-

noeg.
Ik heb zeer goed ont-

beten.

7.

Dinner.

Dinner is ready.

We dine at the table

d'hote at 2 o'clock.

I dine with a friend to-

day.
I have come to dine

with you to day.
You are very welcome,

but you must take

what you liiid.

The table is laid.

Please sit down.

I am very hungry.
I have no appetite.

Het Middagmaal.

Het middagmaal is ge-
reed.

Wij zulleii aan table

d'Hote om 2 Uren
eten.

Ik eet vandaag bij ee-

nen vriend.

Ik kom vaudaag bij U
eten.

Gij zijt zeer welkom,
maar mits gij het

eenvoudige voorlief

ueemt.

De tat'el is gedekt.
Neem plaats als ik U

verzoeken mag.
Ik ben zeer hcm^erig.
Ik heb geeu houger.
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What have we for din-

ner to day ?

We dine a la carte.

Waiter give me the bill

of fare and the

wine list.

Do you like soup ?

Give me a good bouil-

lon, or rice soup.
Do you prefer vermi-

celli?

This soup looks very

good, it tastes very
nice.

It wants a little more
salt.

Will you have some
beef with sauce ?

Give me also the mus-
tard and some pota-
toes.

I must ask you for a

piece of this leg of

mutton.

The roast meat is very

good.

Pray give me a piece

of venison.

That is too much . half

will be enough.

Wat eten wij vandaag?

Wij eten volgens de

eetkaart.

Bediende geef mij de

spijskaart en de lijst

van de wij nen.

Eet gij gaarne soep?
Geef mij goed vleesch-

nat of rijste soep.
Verkiest gij vermicelli?

Deze soep ziet er goed
uit, zij smaakt zeer

goed.

Zij ontbreekt zout.

Wilt gij rundvleesch

met jeu hebben?
Geef mij ook mosterd

en eenige aardappe-
len.

Ik zal U om een stukje
van dien lamsbout

verzoeken.

Het gebradene vleesch

is zeer goed.

Mag ikU om een stukje
wild verzoeken ?

Dat is te veel, de helft

is genoeg.
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Will you not have some

of these vegetables?

Cauliflower, green peas
or spinach?

Help yourself as you
please.

I should like to taste a

piece of that pud-

ding.
Give me a glass of wa-

ter.

I prefer a glass of beer

at dinner.

I should like to have
half a bottle ofMedoc.

Drink a glass of wine
with me.

Allow me to give you
a glass of wine.

You do not eat.

I do not like the din-

ner.

I liked it very much.
I have really dined very

well.

I thank you, I am quite
satisfied.

I have almost eaten too

much.

Verkiest gij ook niet

wat groenten
5

?

Bloemkool, dop erwten

of spinazie ?

Bedient U zelve, alshet

U belieft.

Ik zoude gaarne een

stukje van die pod-
ding proeven.

Geef mij een glas wa-
ter.

Ik drink liever een glas
bier bij mijn mid-

dagmaal.
Ik had gaarne eene

halbe flesch Medoc.
Drink een glas wijn

met mij.

Mag ik U een glas wijn

geven ?

Gij eet niet.

Het eten smaakt mij
niet.

Het smaakt mij zeer

goed.
Ik heb waarlijk zeer

goed gegett-ii.

Ik dank U, ik ben ver-

zadigd.
Ik heb bijna te veel ge-

geten.
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Wei mag
komen.

A form of salutation

used when the com-

pany rises from table.

(May your meal agree with you).

het U be-

8.

Money changing. Om geld te wisselen.

Ik had gaarne deze

banknoot gewisseld.
Kunt gij inij eeu sou-

vereiu wisselen?

Het spijt mij ,
ik kan

het uiet doen.

Ikhebgeengenoegklein
geld bij mij.

Waar woont hier een

baukier in de buurt ?

Wilt gij zoo goed zijn

dit goud voor mij te

I wish to have this

banknote changed.
Can you change me a

sovereign ?

I am sorry I cannot.

I have not enough
change by me.

Where does the nearest

banker live?

Will you have the kind-

ness to change this

gold for me?
What is the sovereign

worth ?

In Germany 20 marks.

In Austria 10 florins

according to the ex-

change.
In France 25 francs.

I am the bearer of a bill

Wat is de waarde van
een souverein?

In Duitsehland 20

marken.

In Oostenrijk 10 gul-

den, na gelang de

conrs ist.

In Frankrijk 25 fran-

keu.

Ik ben de overbrenger
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of exchange which

your London corre-

spondent has drawn
on you.

Here is the bill.

It is payable at sight.

In what sort of money
do you wish to re-

ceive the amount?
Give it to me in Prus-

sian bank notes.

The exchange is not

very advantageous
at this moment.

Then I will take it in

florins.

eener wissel
,
welke

t'we Londonsche

correspondent op U
getrokkeu heeft.

Daar is de wissel.

Zij is betaalbaar ob

zicht.

Inwelke geldspetie ver-

langt gij het bedrag?

Geef het mij in Pruis-

sische banknoten.

De cours is op dit

oogenblik niet zeer

gunstig.
Dan zal ik guldens daar-

voor nemen.

9.

Seeing a Town Om eene Stad te be-

zichtigen.

I am quite a stranger Ik ben een vreemdeling
to this town. in deze stad.

Find me a guide. Verschaf mij eeneu

gids.

What does he charge a Hoe veel bereekend hij

day? per dag?
From three to six Drie of zes marken.

marcs.

I wish to have a plan Ik verlang een plan en



106

and a description of

this town.

The guide will serve

you well.

He will be here in half

an hour.

Is he well acquainted
with the town and
environs ?

Yes, he has served

this hotel for twelve

years.

Well, I will take him
for three days.

First, we must hire a

carriage for a day.
Then we must drive to

the Museum.
From thence to the new

Cathedral.

Do you know the two

private galleries of

Mr. Schmidt
,

the

merchant
,
and Mr.

Mliller
,

the chan-

cellor.

No, are they worth

seeing?
You will find there the

most splendid paint-

ings.

eenebeschrijvingvan
de stad de hebben.

De gids zal U goed be-
dienen.

In een half uur zal hij

hier zijn.

Is hij goed met de stad

en de omstreken be-

kend?

Ja, reeds twaalf jaren
heeft hij in det loge-
meut bedient.

Zeer wel, ik zal hem
voor drie dagen aan-

nemen.

Eerst moeten wij een

rijtuig huren.

Dan zullen wij iiaar het

Museum rijden.

Daar van daar naar den

nieuwen Dom.

ZijnU de twee privaat-

verzamelingen van

den Heer Schmidt de

Koopman ,
en den

Heer Muller de Kan-
selier bekend?

Neen
, zijn ze beziens-

waardig ?

Gij zult daar pracht-
volle schilderijr

'

vinden.



107

Then let us drive there

first.

In the afternoon we will

go to the Botanical

Gardens, afterwards

to L.'s Conservatory,
and in the evening
to the Op<>ra.

To-morrow morning I

wish to see all the

public buildings and

statues.

I advise you also to see

the Royal Palace,
the Mint, and the

Arsenal.

We will leave that till

the day after to-mor-

row.

To-day I wish to see

the Royal Library,
and the Royal Stab-

les.

Towards noon we must
visit the studios of

the sculptor K. and
the painter N.

We will visit the Church

Laat ons dan eerst daar

been rijden.

In den namiddag zullen

wij naar de Botani-

sche turn, daruanaar

L.'s trekkasten en,

s'avonds naar deOpe-
ra gaan.

Morgen ochtend wensch
ik openbare gebou-
wen en standbeelden

te zien.

Ik raad U ook aan om
het Kouinklijke Pa-

leis, de munt, en het

arsenaal te bezichti-

gen.
Dat zullen wij tot over-

morgen uitstellen.

Heden verlang ik de

Koninklijke Leesbi-

bliotheek, en de Ko-

ninklijke Stallen te

gaan zien.

Tegen den middagmoe-
ten wij de werkplaat-
sen van den beeld-

houwer K. en den

schilder N. bezichti-

gen.
Om tweeuren zullen wij
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of the Holy Spirit

at two o'clock.

At 3 we will go to tlie

Promenade.

At 4 to the Royal Pal-

lace Bellevue.

At 5 to the Royal Gar-

den, the Solitude.

At 6 o'clock there is a

meeting at the Royal
Academy at which I

wish to be present.

At S o'clock I shall go
to the theatre.

Early the day after to-

morrow I shall visit

the new bridge, the

Prince's Palace and
the Exchange

Then we will make an

excursion to Pots-

dam
,

see Sansouci

and the new Gar-

den.

In the afternoon I wish

to see the Pinaco-

de Kerk van den

Heiligen Geest gaan
zieu.

Om drie uren bevinden

wij ons op de wau-

delplaats.

Om 4 uren op het Ko-

ninklijke Palais Bel-

levue.

Om 5 uren in de Ko-

ninklijke Tuinen, de

Eenzaamheid.

Om G ureu is er eene

vergadering in de

Koninklijke Akade-
mie waar ik gaarne

tegenwoordig was.

Om S ureu zal ik iiaar

den schouwburg
gaan.

Overmorgen vroeg zal

ik de iiieuwe brug,
het Paleis van den

Pi-ins en de beurs

bezichtigen.
Dan makeii wij eene

tocht naar Potsdam,
zieu Sanssouci en de

nieuweu tuiu.

In den namiddag
weusch ik de Piua-
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thek and the Glypto- cotheek eu de Glyp-
thek. totheek te zieii.

And at 7 o'clock in the En 'savonds om 7 uren

evening I leave by vertrek ik met de

the train. trein.

10.

The Theatre.

"Will you go to the tht

atre to-night?

What play will be act-

ed?

Goethe's Egmont.
Then I will go.

At what time does the

theatre begin?
At 7 o'clock.

Lessiug'a Nathan will

be performed to-

morrow for the last

time.

I must see that, procure
me tickets immedia-

tely.

What seats do you wish
for?

I wish for three places
in the dress circle.

den Schouwburg.

gij van avond
naar den schouwburg
gaan?

Welk stuk wordt er ge-

speeld?

Egmont van Goethe.

Dan zal ik gaan.
Hoe laat opent de

schouwburg?
Om 7 uren.

Nathan van Lessing zal

voor de laatste keer

morgen vorgesteld
worden.

Dat moet ik zien, ver-

schaf mij dadelik bil-

jetten.

Welke plaatsen ver-

langt gij ?

Ik verlang drie plaat-
sen in den ersten

rang.
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Two places in the stran-

ger's box.

A seat in the pit.

Where are the tickets

sold?

At the door.

Buy a play bill.

The curtain rises.

The orchestra is ex-

cellent.

The actors are good.

Devrient acts particu-

lary well.

This interlude will last

a good while, we
will refresh our-

selves with an ice.

The second act com-
mences.

The theatre is very
full.

I am glad that I have

so good a place.

Who built the theatre?

The interior is very

tastefully decorated.

The scenes* are artisti-

cally painted.

Twee plaatsen en de

vreemdelings loge.

Eene plaats in het par-
terre.

Waar verkoopt men de

biljetten?
Aan de deur.

Koop eene affiche.

Het gordijn gaat op.

Het orkest is voortref-

felijk (uitmuntend).
De tooneellisten zijn

goed.
Devrient vooral speelt

bijzonder goed.
Deze tusschenacte zal

lang duren, wij zul-

len ons met een glas

ijs ververschen.

De tweede acte begint.

De schouwburg is zeer

vol.

Het verheugt mij zoo

goed een plaats te

hebben.

Wie heeft de schouw-

burg gebouwd?
Het inwendige is met

veel smaak versierd.

De schermen zijn kun-

stig geteekend.
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The costumes are very
rich.

The lighting up of the

house leaves much
to be desired.

Miss N. the actress is

very beautiful.

That danseuse pleases
me very much.

What do you think of

the play?
The piece is interest-

ing and pleases me.

The piece was not well

performed
The play is over.

They say the applause
was tremendous

,

every scene was ap-

plauded ,
at the end

there was a storm of

applause.

De kleeding is zeer

rijk.

De veiiichting des hui-

zes laat veel te wen-
schen over.

Mejuttrouw N. de too-

neelspeelsten is zeer

mooi.

Deze danseresse be-

valt mij zeer.

Hoe denkt gij over het

stuk?

Het stuk is belangwek-
kend en bevalt mij.

Het stuk werd niet

goed uitgevoerd.
De voorstclling is ge-

eindigd.
Men zegt dat de toe-

juiching groot was,
ieder bedrijf werd

toegejuicht, en ten

laatste kwam er geen
einde aan het haiid-

gekiap.

Visiting.

Is Mr. N. at home?

11.

Een bezoek.

Is Mijnheer N. te

huis ?
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I believe he is
,
may I

ask for your card?

Here it is.

Walk in if you please.

Come in.

Walk in.

Good morning; my dear

Mr. K, I am delight-
ed to see you so

well.

When did you arrive?

How long are you going
to remain ?

Unfortunately only a

few days.
I must be back in Lon-

don the day after

to-morrow.

How long is it since we
have seen each other?

I think itmustbe nearly
three years.

How'time passes!

You have not altered.

Pray sit down.

Ik geloof het wel, mag
ik om Uwe kaart

verzoeken ?

Daar is zij.

Treedt binnen als ik U
verzoeken mag.

Kom in.

Treedt binnen.

Goedenmorgen, gelief-

deHeerN., het ver-

heugt mij U zoo well

aantetreffen.

Wanneer zijt gij aan-

gekomen ?

Hoe iang zult gij ver-

toeven ?

Ongelukkig maar eeni-

ge dagen.

Overmorgen meet ik

weder in Loudoi

zijn.

Hoe Iang is het gele-

den, dat wij elkander

niet zagen?
Ik geloof bijna drie ja-

ren.

Hoe snelt verloopt de

tijd.

Gij zijt niets veran-

derd.

Ik bid U ga zitten.
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Now tell me how you
like Holland.

I like it very much, the

Rhine is very beau-

tiful, and the old

towns have interest-

ed me very much.

Amsterdam
, Leiden,

Rotterdam and Ut-
recht

,
with their

art treasures have

occupiedme 6 weeks.

I am very much pleased
with my journey.

Land and people are

pleasant, and I like

the Dutch living.

Unfortunately I must
now return to Eng-
land.

When shall we see you
again ?

That is still very un-

certain, I hope next

summer.

Remember me very

kindly to your bro-

ther.

Do not forget me.

My kindest remem-

Vertel mij nu hoe Hol-

land U bevalt.

Het bevalt mij zeer

goed, de Rijn is zeer

inooi, en de oude

steden wekten mij
veel belang in.

Amsterdam
, Leiden,

Rotterdam and Ut-

recht, en hare kunst-

schatten hebben mij
zes weken bezig ge-
houdeii.

Ik ben zeer tevreden

over mijue reis.

Het land en de inwoners

zijii aangenaam en de

nedeiiaudsche keu-
ken bevalt mij.

Ongelukkig moet ik nu
weder naar Eiigeland
terug keeren.

Wanneer zulleii wij U
wederzienf

Dat is nog zeer onbe-

slist, ik hoop de vol-

gende zomer.

Groet I'wen breeder

vriendelijk voor mij.

Denk aan mij.

Mij ne hartdijke groe-
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brauces to your mo-
ther.

My best compliments
to Mr. B.

Give him my kind re-

membrances
;
I wish

you will have aplea-
sant journey.

I wish you a very plea-
sant journey.

Farewell.

Au revoir.

Adieu! Adieu!

ten aan Uwe moe-
der.

Mijne bestecomplimen-
ten aan Mijnheer B.

Groet hem veelmaals,

en U wensch ik eene

gelukkige reis toe.

Ik wensch U eene zeer

aangename reis toe.

Vaar wel.

Tot weerziens toe.

Gode bevolen.

12.

Hiring Apart-
ments.

Have you apartments
to let?

Yes
,
I have several.

Can I see them now ?

"With pleasure, be kind

enough to follow me.

I want two furnished

rooms
,
a bed

,
and

sitting room.

I must have a nicely

furnished room.

Over het Huren van
kamers.

Gij hebt kamers te ver-

huren ?

Ja, verscheidene.

Kan ik ze nu bezich-

tigen ?

Met genoegen , zijt zoo

goed mij te volgen.
Ik verlang twee ge-

meubileerden
,

een

slaap vertrek en eene

woonkamer.

Ik moet eene nette ge-
meubileerde kamer
hebben.
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The bed room is not

light enough.
The sitting room is too

small.

I like the rooms.

How much do you ask

for these lodgings?
I shall remain here at

least three months.

Then you shall have

them for 30 Gulden
a mouth.

That is too dear for

me.

Well
, you shall have

the rooms for 25 Gul-

den, if you remain

longer.

Well, I am contented

with that.

Must I pay in ad-

vance ?

Can you also board

me?
What do you ask for

board and lodging?
Can I come in to-

day?
Is the bed comfortable ?

I should like to sleep

here to night.

De slaapkamer is met
licht ganoeg.

De wooukamer is te

klein.

De kamers bevallen mij .

Hoe veel vraagt gij voor

deze kamers?
Ik zal hier op zijn minst

drie maanden blij-

ven.

Dan zult gij ze voor 30

Gulden in de maand
hebben.

Dat is te duur voor

mij.

Welaan, gij zult de

kamers voor 2 f>

Gulden hebben, in-

dem gij langer blijft.

Daarmede ben ik te-

vreden.

Moet ik vooruit beta-

len?

Kunt gij mij ook de

kost geven?
Wat vraagt gij voor

kost en i

Kan ik vandaag reeds

mijn intrek nemen?
Is het bed goed'

?

Ik zoude hier van nacht

gaarne slapen.
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Can you give me a

latch key?
Where is the bell?

Kunt gij mij een huis-

sleutel geven?
Waar is de bel ?

You can come in when Gij kunt Uw intrek ne-

you like. menwenneer gij wilt.

V tu PART.

Dutch Idioms and Proverbs.

It is a dangerous mat-

ter.

He has prepared him-

self well.

To turn over a new
leaf.

The thing is not to be

altered.

To speak to deaf ears.

To be on one's guard.

Example is the best

teacher.

After rain comes sun-

shine.

Het is een heet ijzer

om aan te tasten.

Hij komt wel beslagen
ten ijs.

De bakens zijn verzet.

De kogel is door de

kerk.

Voor een doof mans
deur kloppen.

Het oog in hetzeilhou-

deii.

Wel voorgaan doet wel

volgeu.
Na lijdeii komt verblij-

deu.
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Many pence make a

pound.
No one is withont any

fault.

Gold governs the world.

Nothing venture
,
no-

thing have.

Penny wise, and pound
foolish.

The higher the moun-
tain , the deeper the

valley.

lie is at a loss.

He is not right in his

senses.

As for example.
To make both ends

meet.

Out of sight, out of

mind.

Much ado about noth-

ing.

Every one is apt to fail.

Nothing venture, noth-

ing have.

Words will not fill a

bushel.

Yele kleintjes maken
,een groot.

Het is een goed paard
dat nooit struikelt.

Het geld dat stom is,

maakt recht wat

krom is.

Kom ik over den bond,
dan kom ik ook over

den staart.

Naar bet hoenderei

zien, en het ganzenei
laten loopen.

Laag bij de weg, daar

valt men niet hoog.

Hij weet niet, wat gij

beginnen zal.

Hij is niet wel bij zijne

zinnen.

Bij voorbeeld.

Maken, dat men uit-

komt.

Uit het oog, uit het

hart.

Veel geschreeuw en

weinig wool.

Dwalen is menschelijk.
Wie niet waagt, wint

niet.

Praatjes vullen geene

gaatjes.
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Hold your tongue !

That is not lay business.

Get you gone 1

He is an old fox.

To put the cart before

the horse.

Custom is second na-

ture.

Half a loaf is better

than no bread.

Necessity knows no

law.

First come, first serv-

ed.

To measure another

man's corn by one's

own bushel.

Whatever may happen.
The receiver is as bad

as the thief.

In process of time.

Quicken your pace.
The pitcher goes to the

well till it comes
home broken at last.

Barking dogs do not

bite.

It is as dark as pitch.

To pay in the same
coin.

Houd den mondl
Dat is myne zaak niet

Pak U weg!
Hij is een doorslepen

kwant.

De paarden achter den

ploeg spannen.
De gewoonte is de

tweede natuur.

Beter een half ei dan

leege dop.
Nood breekt wet.

Die eerst komt, maalt

eerst.

Andere liedennaarzich

zelven beoordeelen.

Wat er ook gebeure.
De heler is zoo goed

als de steler.

In vervolg van tijd

Stap wat aan.

De kruik gaat zoo lang
te water, tot zij

breekt.

Blaffende hondenbijten
niet.

Het is pik donker.

lemand met gelijke

munt betalen.
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Many heads , many
minds.

To owe one no good
will.

To offer for sale.

The day begins to

da\A
r

n.

I do not like that . .

It touches my honour.

To frighten some one.

At the beginning.

He has become rich

without knowing
how.

It is not in his nature.

Take care!

There is a great differ-

ence between him
and me.

He knows all.

For ever.

To say yes to every

tiling.

He is as poor as a church

mouse.

On condition that . .

That is his doing.

Zoo veei hoofden , zoo

veel zinnen.

Een' ekel aan iemand

hebben.

Te koop aanbieden.

De dag breekt aan.

Het is mij niet aange-
naamdat. .

Mijne eer hangt er aan.

Iemand schrik aanja-

gen.
In den eersten aan-

vang.
De rijkdom is hem aan-

gewaait.

Het valt niet in zijne

aard.

Geefacht!

Er is een groote afstand

tusschen hem en mij.

Ilij weet alles.

Voor altijd.

Op alles ja en amen

zeggen.

Ilij is zoo arm als Job.

Met beding dat . .

Dat is zijn begrijf.
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That does not signify.

He is badly off.

To forsake a friend in

need.

Remember well, that . .

It is known.

As far as we know.

Promises must be kept.
To let a thing take its

course.

Dat heeft weinig te be-

duiden.

Hij staat op zwakke
beenen.

Zijnen vriend in den

nood begeven.
Wei begrepen, dat . .

Het is bekend.

Zoo veel ons bekent is.

Belofte maakt schuld.

Eene zaak op haar be-

loop laten.
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Dutch Money.

GOLD COINS.

The 10 Gulden piece = 16 7.

The Ducat (5.75 florins) = 9 7.

SILVER COINS.

The 2 A Gulden piece = 4 2.

The Florin or Guilder = 1 > 8.

The Florin .... = 10.

BRONZE COINS.

Cents ...... =
1 Cent ...... = *

J Cent ...... =

English Money reduced to Dutch.

One Pound
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